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அணிந்துைர

ேஜம்ஸ் ஆலனின் “BYWAYS OF BLESSEDNESS” நூலின் தமிழ்

ெமாழிப்ெபயர்ப்பான இந்நூல் மிக ச றப்பாக, எளிைமயாக அைமந்துள்ளது.

இது ஒரு சுய முன்ேனற்ற நூல். மனித வாழ்வ ல் ஒவ்ெவாருவரும் இைத

படித்து தன்ைனேய த ருத்த க் ெகாள்ள வழிக்காட்டி.

நற்குணங்களும் ச ல தீய குணங்களும் கலந்த ஒரு கூட்ேட மனிதன்.

தூய்ைமேய முழுைமயாக அைமந்த ஒரு தனி மனிதைனக் காண முடியாது.

இந்த நூலில் உள்ள ஒவ்ெவாரு தைலப்பும் வ ளக்கங்களும் ச றப்பாக

ெதளிவாக வ ளங்குவதால் நம்ைம நாேம த ருத்த க் ெகாள்ள உதவும்.

மனிதன் தீயவற்ைற வ லக்க , குைறத்து, படிபடியாக பண்பட இந்த நூல்

ஒரு ஆங்க லத் த ருக்குறள்.

மனிதன் வாழ்க்ைகய ல் ெசய்ய ேவண்டிய கடைமகள், நற்ெசயல்கள்,

உள்ளத்த யாகங்கள், பல்லுய ர்கைள பாதுகாக்கும் இரக்க குணம்,

எல்ேலாருைடய தவறுகைள மன்னிக்கும் நல் மனம் ேபான்ற இவற்ைற

முழுமனதுடன் கைடப டித்தால் ந ைலயான மனந ம்மத , த ருப்த , மக ழ்ச்ச ,

அைமத , ஆனந்தம் எல்லாம் ெபற்று வாழ்க்ைகைய ச த்தர்கள், வள்ளலார்

காட்டிய ஒளிய ல் அைடேவாம்.

த ரு.அருணாசலம் மூலநூல் ஆச ரியரின் எண்ணத்ைத ப ரளாமல்

தமிழில் அள்ளித் தந்துள்ளார். இவர் கூட்டவும் இல்ைல ; குைறக்கவும்

இல்ைல. எளிைம, ச றப்பு, ெசாற்ெறாடர்கள் அைனத்தும் மிக ப ரமாதம்.

வாழ்த்துக்கள்.

-சகதீசன் .ஆ.மா.

12.01.2017
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வாழ்த்துைர

சுற்றுச் சூழல் ேமன்ைமக்காக இந்த யா எங்கும் பயணித்து இருக்க ேறன்.

பல ேமைடகளில் அனுபவங்கைள ெபற்று இருக்க ேறன்.பயணம் ெசய்யும்

ேபாது பல நூல்கைள படித்தவாேற பயணிப்ேபன்.அைவ நல்ல நூல்கள்

என்றாலும்ெபரும்பாலும்அைவதற்ேபாைதயந ைலைமக்குமட்டுேமஉதவும்

நூல்கள். நூறாண்டுகளுக்கு முன்பு ஆங்க ல அற ஞர் ேஜம்ஸ் ஆலனால்

எழுதப்பட்டுள்ள இந்த நூல் மிக ெதாைல ேநாக்கு பார்ைவேயாடு எத ர்கால

உலக ன் நன்ைமக்காக ச ந்தைனையத் தூண்டி நல்வழிப்படுத்தும் வ தமாக

இருக்க றது. இைளஞர்கள் இந்த நூைல படித்து பயன் ெபற ேவண்டும் என

அன்புடன் ேகட்டுக் ெகாள்க ேறன்.நன்ற .

ேகா.முல்ைலவனம்

05.04.17

Tree Bank , இலவச மரக்கன்று ேசைவ

ெதாைலப்ேபச : 94440 04310 , 044-2376 4310
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முன்னுைர

பா்மாவ ன் நீண்ட ெநடுஞ்சாைலகளில் அங்கங்ேக தகுந்த தூர

இைடெவளிகளில், புழுத க் காற்ற லிருந்து வ லக சற்று உட்புறமாக உள்ளப்

பாைதகளில், அடர்ந்த மரக் கூட்டங்களின் குளுைமயான ந ழலின் கீழ் ஓய்வு

இல்லம் எனப்படும் மரத்தால் கட்டப்பட்ட ஒரு ச ற ய வீடு ஒன்று இருக்கும்.

அந்த வழிேய பயணம் ெசய்பவன் தன் கைளப்புத் தீர அங்ேக ஓய்வு எடுத்துக்

ெகாண்டு பச ையயும், தாகத்ைதயும் தீர்த்துக் ெகாள்ள அங்க ருக்கும்

உணைவயும், நீைரயும் அருந்தலாம். அந்த உணவும் நீரும் அவ்வழி வர

இருக்கும் பயணிகளுக்காக அந்தப் பகுத மக்கள் ஒரு மதக் கடைமையப்

ேபால அன்புடன் ைவத்துச் ெசன்றது ஆகும்.

வாழ்வு என்னும் ெநடுஞ்சாைலய லும் இது ேபான்று ந ழல் பாைதகள்

அங்கங்ேக பரவ க டக்க ன்றன. ெவற உணர்வு என்னும் ெவப்பம் அங்ேக

நுைழயாது. ஏமாற்றம் என்னும் புழுத க் காற்று அங்ேக வீசாது. எளிய ஞானம்

என்னும் அடர்ந்த மரக்கூட்டங்களின் குளிர் ந ழல் புத்துணர்வு ஊட்டும்.

ந பந்தைனகைள வ த க்காத ந ம்மத த் தரும் இத்தைகய எளிய ஓய்வு

இல்லங்கள்ஏறக்குைறயக்கவனிக்கப்படாமேலேயஇருக்க ன்றன. கவனிக்க

மறந்த இந்தப் பாைதகளின் உள் ெசன்றால் மட்டுேம வாழ்க்ைக பயணத்தால்

கைளத்தவன் தன் பயணத்ைதத் ெதாடர ஆறுதைலயும், நம்ப க்ைகையயும்,

வலிைமையயும் ெபற முடியும்.

இந்தப் பாைதகைளப் புறக்கணிப்பது துன்பத்ைத வரவைழத்துக்

ெகாள்வதாகும். வாழ்வு என்னும் மிகப் ெபரும் ெநடுஞ்சாைலய ல் மனித

இனம் தன் கண்ணிற்குத் ெதரியும் ஏேதா ஒரு மாய இலக்ைக ேநாக்க ப்

ெபாறுைமய ன்ற வ ைரவாக மிக எத ர்பார்ப்ேபாடு பயணம் ெசய்க ன்றது.

அது ேபாகும் வழிய ல் ‘உண்ைமயான எண்ணங்கள்’ என்னும் ஓய்வு

இல்லங்கைள, குறுக ய ந ழல் பாைதகளாகக் காணப்படும் “ேபரருள்

வழங்கும் நற்ெசயல்கைள” முக்க யமற்றதாக எண்ணிப் பார்ைவையச்

ெசலுத்தாமல் புறக்கணித்துச் ெசல்க றது. இதன் வ ைளவாக மனிதர்கள்

மயங்க க் கீேழ வ ழுந்தவாேற இருக்க றார்கள். எண்ணில் அடங்கா அளவு
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மக்கள் இதயத்த ல் ஏற்படுக ன்ற பச யாலும், தாகத்தாலும், கைளப்பாலும்

மடிக றார்கள்.

ஆனால் எவன் ெவற உணர்வுகளின் அழுத்தத்த லிருந்து வ லக க்

ெகாண்டு இங்ேக சுட்டிக் காட்டப்பட்டிருக்கும் அருள் ெபாழியும் ந ழல்

பாைதகைளக் கவனித்து உள் ெசல்க றாேனா, அவனது புழுத ப் படிந்தக்

கால்கள் ஒப்ப டமுடியாத ேபரருள் மலர்களின் ெமல்லிய இதழ்கைள

மித க்கும். அவற்ற ன்ேபரழக ல்அவன்கண்கள்குளிர்ச்ச யுறும். அத லிருந்து

ெதளிக்கும் பண்ணீரின் நறுமணத்தால் அவன் மனம் புத்துணர்வு அைடயும்.

ெநடுஞ்சாைலய ன் புழுத ய ல் மயங்க வ ழுகாமல், பாத வழிய ல் மடிந்து

ேபாகாமல் அவன் கவனித்த இந்த ந ழல் பாைதகளுக்குள் ெசன்று

தன்ைனத் த டப்படுத்த க் ெகாண்டு மனைத வாட்டும் துன்பத்த லிருந்தும்

வாழ்ைவக் கசக்கும் ேவதைனய லிருந்தும் தப்ப மக ழ்ச்ச யானவனாக,

வலிைமயானவனாகத் தன் வாழ்க்ைகப் பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்து

ெவற்ற கரமாக முடிப்பான்.

மனம் தன் அற யாைமயால், பாரமான சுைமகைளத் தாேன உருவாக்க த்

தன் மீது ஏற்ற க் ெகாள்க றது. தனக்குத் தாேன தண்டைனகைள

வழங்க க் ெகாள்க றது. யாரும் பாரங்கைளச் சுமந்ேத ஆக ேவண்டும்

என்று கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு இருக்கவ ல்ைல. துக்கம் யார் மீதும்

கண்மூடித்தனமாகச் சாற்றப்படவ ல்ைல. இைவ எல்லாம் மனத ன்

உருவாக்கேம. நல்அற வ ன் ெவளிச்சேம மனப் ப ரேதசத்ைத ஆள

ேவண்டிய அரசன் ஆவான். உணர்ச்ச ேவகம் அவனது அரச கட்டிைலக்

கவ ழ்க்கும் ேபாது அங்ேக குழப்பம் தைலவ ரித்து ஆடுக றது. சுகேபாகக்

ெகாண்டாட்டங்களுக்கான தவ ப்பு முன்புறமிருந்தால் துக்கமும் ஏமாற்றமும்

ப ன்புறமிருக்கும்.

இந்தப் புத்தகம் சரியான மன ந ைலகைள, ஞானத்ேதாடும்,

ெமய்யற ேவாடும் ெசயல்பட ேவண்டிய வழிமுைறகைள,

எடுத்துைரக்க ன்றது. இவற்ைற இக்கட்டான சூழ்ந ைலகளில்

பயன்படுத்தலாம். வ ைளவுகள் ேபரருளாகக் கனிந்து வரும். ஒவ்ெவாருவர்

வாழ்வ லும் த னம் த னம் ந கழும் ெபாதுவான சூழ்ந ைலகளில் இங்கு
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வ ளக்கப்பட்டுள்ள அடிப்பைடக் ேகாட்பாடுகள் உறுத யாகப் பயன்படும்.

அவற்ைறத் தவறாகேவா சரியாகேவா பயன்படுத்துவத ேலேய நம் துக்கமும்

மக ழ்ச்ச யும் உள்ளடங்க இருக்க ன்றன. சூழ்ந ைலகள் மனிதனின் மன

உறுத க்குக் கட்டுப்படும் என்று இந்த அடிப்பைடேகாட்பாடுகைளத் தங்கள்

வாழ்வ ல் ெசயல்படுத்துபவர்கள் உணர்ந்து ெகாள்வார்கள். மண்பாண்டம்

ெசய்யும் குயவன் ெவறும் களிமண்ைணக் ெகாண்டு அழக ய வடிவங்கைளச்

ெசய்வது ேபாலச் சரியான மனந ைலய ல் வாழ்பவன் (ஆன்மீக குயவன்)

கடினமான சூழ்ந ைலகளில் இருந்து மத ப்பு மிகுந்த ேபரழகுைடய ேபரருள்

ந ைறந்த வ ைளவுகைளக் ெகாண்டு வருக றான்.

எல்லா நன்ைமயும் நம்முள் எப்ேபாதும் இருக்க ன்றன.

மனிதர்களுக்கு அைத எடுத்துக் ெகாள்ளும் ெமய்யற வு தான்

வரேவண்டும்.

ெமய்யற வ ல் தான் ஏைழகளாக இருக்க றார்கள்.

அந்த ெமய்யற ைவ ெபறும்ேபாது அவர்கள் ெநடுநாள் வ ரும்ப ய

நன்ைமையக் காண்பார்கள்.

ேஜம்ஸ் ஆலன் - 1904

ப்ராட் பார்க் அெவன்யு, இல்ஃபராேகாம்ப்,

இங்க லாந்து.
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1. சரியானத் ெதாடக்கங்கள்

ஒவ்ெவாரு நாளும், ெபாதுவான வ ஷயங்கள், த னசரி நடவடிக்ைகள்

அந்த அந்த ேநரத்த ல் அரங்ேகற ப ன் முடிக ன்றன.

அவற்ற னால் வ ைளயும் இன்பமும் துன்பமும்

நம்ைம ேமல் ந ைலக்கு அைழத்துச் ெசல்லும் படிக்கட்டுகள்.

வானுயரப் பறப்பதற்கு நம்மிடம் ச றகுகள் இல்ைல,

ஆனால், நம்மிடம் கால்கள் இருக்க ன்றன ,

அடி ேமல் அடி ைவத்து ேமல் ஏறுவதற்கு.

..லாங்ஃெபல்ேலா

த னசரி வாழ்வ ன் ேதைவகைள , அது ெசல்லும் பாைதகைள,

நான் ெசம்ைமயாக அழகு மிளிர அைமப்ேபன்.

..ப ரவுனிங்

வாழ்வு முழுவதும் ெதாடக்கங்கள் ந ைறந்து இருக்க ன்றன. அைதத்

ெதாடங்கும் வாய்ப்பு எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஒவ்ெவாரு நாளும், ஒவ்ெவாரு

மணிப்ெபாழுதும் வழங்கப்படுக ன்றன. ெபரும்பாலான ெதாடக்கங்கள்

ச ற யைவகளாக, மிகச் சாதாரணமாக எந்த வ தச் ச றப்பு முக்க யத்துவமும்

இன்ற த்ேதான்றுக ன்றன. ஆனால்,உண்ைமய ல்அவற்ற ல்தான்வாழ்வ ன்

முக்க ய வ ஷயங்கள் அடங்க இருக்க ன்றன.

புற உலக ல் ஒவ்ெவான்றும் ச ற ய ெதாடக்கங்களிலிருந்து எவ்வாறு

ெதாடங்குக ன்றன என்று கவனியுங்கள். பரந்து வ ரிந்து ெசல்லும் மிகப்

ெபரிய நத , ஒரு ெவட்டுக ளி தாவ ெசல்லும் அளவு அகலம் ெகாண்ட ச ற ய

நீேராைடயாக இருந்ேத ெதாடங்க யது; மிகப்ெபரிய ெவள்ளமும், ச ல மைழத்

துளிகளிலிருந்ேத ெதாடங்க யது. ஆய ரம் குளிர் காலங்கைளக் கடந்து

ந ற்கும்வலிைமயானகாட்டுமரமும்ச ற யவ ைதய லிருந்துமுைளத்தஒன்று
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தான். கவனிக்கப்படாமல் தூக்க எற யப்பட்ட ச று தீக்குச்ச ய ன் தீப்ெபாற ,

ஒரு நகைரேய வ ழுங்கும் ெநருப்ப ற்குக் காரணமாகலாம்.

ெபாருள் சாராத அக உலக லும் ெபரும் சாதைனகள் ச ற ய ஆரம்பமாக

இருப்பைதக் கவனியுங்கள். ஒரு ச ற ய கற்பைனேயா வ ைளயாட்டாகத்

ேதான்ற ய எண்ணேமா ஓர் அரியக் கண்டுப டிப்ப ற்கு, காலத்ைத ெவன்று

ந ற்கும் ஒரு கைல வடிவத்த ற்குக் காரணமாக இருக்கலாம். ேபச ய ஒரு

வார்த்ைத வரலாறு மாற, ஒரு த ருப்பத்ைத ஏற்படுத்தக் காரணமாக

இருந்த ருக்கலாம். ேபாற்ற ப் ப ன்பற்றப்பட்ட ஒரு புனித எண்ணம்

காந்த சக்த ேபான்று அைலையயும், நம்ப க்ைகையயும் உலெகங்கும்

ஏற்படுத்தலாம். ஒரு ெநாடிப் ெபாழுத ல் உத த்த கீழான மிருக ெவற , மனைத

உைறயச் ெசய்யும் குற்றத்த ற்குக் காரணமாகலாம்.

ெதாடக்கங்களின் முக்க யத்துவத்ைத இன்னும் நீங்கள்

முழுதாக உணரவ ல்ைலயா? ஒரு ெதாடக்கத்த ல் எைவெயல்லாம்

அடங்க ய ருக்க ன்றன என்று அற வீர்களா? எத்தைன வைகத்

ெதாடக்கங்கைள நீங்கள் வரிைசயாகச் ெசய்து ெகாண்டிருக்க றீர்கள்

என்பைதயும், அது எந்த அளவு முக்க யம் என்பது பற்ற யும் அற வீர்களா?

இல்ைலெயன்றால், ச ற து ேநரத்ைத ஒதுக்க , கண்டும் காணாமல்

புறக்கணிக்கப்படும் இந்த நல்வழிப் பாைதய ன் வழிக்காட்டல்கைளத்

ேதடிக் கவனமாக மனத ல் ெகாள்ளுங்கள். அைதத் ேதடி அற ய

முற்படுபவன் ேபரருள் ெபற்றவனாவான். அந்த நல்வழிப்பாைத அவனுக்கு

வலிைமையயும், ஆதரைவயும் வழங்கக் காத்த ருக்க றது.

ஒரு ெதாடக்கம் என்பது ஒரு முதல் காரணம், முதல் வ ைனயாகும். அந்த

வ ைனைய ஒரு வ ைளேவா அல்லது ெதாடர்ச்ச யான பல வ ைளவுகேளா

ப ன் ெதாடர்ந்ேத ஆக ேவண்டும். அந்தப் ப ன் வ ைளவுகளின் தன்ைம

அந்த முதல் காரணத்த ன் இயல்ைப ஒத்ததாகேவ இருக்கும். முதல் ெசயல்

ப ன் வரக்கூடியைவகளுக்கு ஒரு முன் அற வ ப்பாக இருக்க றது. ஒரு

ெதாடக்கம் என்றால் ஒரு முடிவு இருக்கேவண்டும். ஒரு ேதைவ, ஒரு

குற க்ேகாள், ஓர் இலக்கு இருக்கேவண்டும். ஒரு வாய ல் கதவு ஒரு

பாைதக்கு அைழத்துச் ெசல்க றது. அந்தப் பாைத ஒரு குற ப்ப ட்ட இடத்த ல்
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முடிவைடக றது. ஒரு ெதாடக்கம் வ ைளவுகைள ஏற்படுத்துக றது. அந்த

வ ைளவுகைளத் ெதாடர்ந்து ஒரு முடிவு ஏற்படுக ன்றது.

ெதாடக்கங்கள் சரியானைவகளாகவும் இருக்க ன்றன.

தவறானைவகளாகவும் இருக்க ன்றன. அவற்ைறச் சரியான ப ன்

வ ைளவுகளும், தவறானப ன்வ ைளவுகளும் ெதாடர்க ன்றன. நீங்கள்

கவனமாக எண்ணினால், தவறான ெதாடக்கங்கைளக் ைகவ ட்டு

சரியான ெதாடக்கங்கைளத் ெதாடர்ந்து தீய வ ைளவுகளிலிருந்து தப்ப

நல்வ ைளவுகைள அனுபவ க்கலாம்.

ச ல வைகயான ெதாடக்கங்களின் மீது உங்களுக்கு எந்த வைகயான

அத காரேமா, கட்டுப்பாேடாக ைடயாது. அைவஎல்லாம்உங்கைளமீற இந்தப்

ப ரபஞ்சத்த ல், உங்கைளச் சூழ்ந்துள்ள இயற்ைகயால் நடப்ெபறுக ன்றன.

உங்கைளப் ேபான்ேற மற்ற மனிதர்களாலும் அவற்ைறக் கட்டுப்படுத்தேவா

அத காரம் ெசலுத்தேவா முடியாது.

ேமேல குற ப்ப ட்டுள்ள ெதாடக்கங்கைளப் பற்ற நீங்கள் கவைலப்

படத் ேதைவய ல்ைல. ஆனால் எந்த வைகயான ெதாடக்கங்களின் மீது

உங்களுக்கு முழுக் கட்டுப்பாடும், அத காரமும் இருக்க ன்றேதா, அவற்ற ன்

மீது உங்களின் முழுக் கவனத்ைதயும் ஆற்றைலயும் ெசலுத்துங்கள்.

அவற்ற ன் வ ைளவுகள் ஒவ்ெவான்றும் இைனந்து, ப ைணந்து, ஊடுருவ

ெநய்யப்பட்டேத உங்கள் வாழ்வாகும். இந்த வைகயான ெதாடக்கங்கள்

உங்கள் எண்ணங்களில், ெசயல்களில் பரவ க் க டப்பைத நீங்கள்

ெதளிவாகக் காணலாம். த னசரி வாழ்வ ல் நீங்கள் சந்த க்கும், எத ர்ெகாள்ள

ேவண்டிய பல்ேவறு சூழ்ந ைலகளின் ேபாது உங்களுக்குள் ந கழும்

மனப்பாங்க ல், மனக் கண்ேணாட்டத்த ல் காணலாம். சுருக்கமாகக்

கூற னால், உங்கள் வாழ்வு எங்கும் காணலாம். அது நன்ைமேயா, தீைமேயா;-

உங்கள் வாழ்வு என்பது நீங்கேள அைமத்துக் ெகாள்க ற உலகம் தான் .

ேபரருள் ந ைறந்த வாழ்ைவ வாழ ேவண்டும் என்று எண்ணும் ேபாது,

கருத்த ல் ெகாண்டு ெசயல்பட ேவண்டிய மிக எளியத் ெதாடக்கம் எது

என்றால் – ஒவ்ெவாரு நாளும் அந்த நாளின் ஆரம்பப் ெபாழுைதயும் நாம்

எப்படித் ெதாடங்குக ேறாம் என்பேத.
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ஒவ்ெவாரு நாைளயும் எப்படித் ெதாடங்குக றீர்கள்? உறக்கம் கைளந்து

என்ன மணிப்ெபாழுத ல் எழுக றீர்கள்? உங்கள் கடைமகைள எவ்வாறு

ெதாடங்குக றீர்கள்? புனிதமான இந்த வாழ்வ ன் ஒரு புத ய நாளிற்குள்

என்ன மன ந ைலேயாடு அடி எடுத்து ைவக்க றீர்கள்? இந்த முக்க யக்

ேகள்வ களுக்கு எல்லாம் உங்கள் இதயத்த ற்கு நீங்கள் வழங்கும்

பத ல் என்ன? ஒரு நாளின் சரியான ெதாடக்கத்ைத மக ழ்ச்ச யும்,

தவறான ெதாடக்கத்ைத வருத்தமும் ெதாடர்வைத நீங்கள் காண்பீர்கள்.

ஒவ்ெவாரு நாளும் சரியாகத் ெதாடங்கப்படும் ேபாது மக ழ்ச்ச யுடன் மனம்

ஒத்த ைசவான ெசயல்கள் வரிைசயாக நைடெபறுக ன்றன. ேபரருள்

ந ைறந்த வாழ்வ ற்கு ெவகு அருக ல் வருக ேறாம்.

ஒவ்ெவாரு நாளும் அத காைலப் ெபாழுது எழுவது என்பது அந்த

நாளின் சரியான வலிைமயான ெதாடக்கமாகும். உங்கள் உலக

வாழ்வ ன் கடைமகைள ஆற்றுவதற்கு அவ்வாறு எழேவண்டிய ேதைவ

இல்ைல என்றாலும் அவ்வாறு எழ ேவண்டும் என ஒரு கடைமைய

ஏற்படுத்த க் ெகாள்வது புத்த சாலித்தனமாகும். அத காைலய ல் ேசாம்பைல

முற த்து வலிைமயாக அந்த நாைளத் ெதாடங்குங்கள். ஒவ்ெவாரு

நாளும் பலவீனத்த ற்கு இடம் ெகாடுத்துத் ெதாடங்க னால் உடல்

உறுத ையயும் மன உறுத ையயும் எவ்வாறு வளர்த்துக் ெகாள்வீர்கள்.

தனக்காக மட்டுேம வசத ையயும் சுகேபாகத்ைதயும் நாடுவைத

எப்ேபாதும் வருத்தம் ப ன் ெதாடரும். ெநடு ேநரம் படுக்ைகய ல் வ ழுந்து

க டப்பவர்கள் சுறுசுறுப்பானவர்களாகவும் உற்சாகமானவர்களாகவும்

முகப்ெபாலிவு உைடயவர்களாகவும் இருக்க மாட்டார்கள். எளித ல்

எரிச்சல் அைடபவர்களாகவும், ேசார்ந்து ேபாய் வ டுபவர்களாகவும்,

துணிவும், நம்ப க்ைகயும் இல்லாதவர்களாகவும், புத்துணர்ச்ச

இல்லாதவர்களாகவும், தீங்கானைவகைளக் கற்பைன ெசய்து எண்ணிக்

ெகாண்டிருப்பவர்களாகவும், எல்லா வைகயான கவைலகைளக்

ெகாள்பவர்களாகவும் இருப்பார்கள். ெநடுேநரம் படுக்ைகய ல் வ ழுந்துக்

க டப்பதற்கு இது தான் அவர்கள் தருக ன்ற வ ைலயாகும். சுகேபாகத்த ல்

த ைளக்க ேவண்டும் என்க ற ேபராைச உணர்வு அவன் கண்ைண

மைறக்க றது. தன் நரம்புகளின் பலவீனத்ைதப் ேபாக்குவதற்காகேவ
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மது அருந்துவதாகக் குடிகாரன் கூற க் ெகாண்டிருக்க றான். ஆனால்

அவனது நரம்புகளின் பலவீனத்த ற்குக் காரணேம அந்த மது தான்

என்பைத எப்படிேயா அவன் மறந்து வ டுக றான். அது ேபாலப் படுக்ைகய ல்

வ ழுந்துக் க டப்பவன் தன்னுைடய கவைலகைளப் ேபாக்குவதற்கு,

துன்பங்கைளத் தாங்க க் ெகாள்வதற்குத் தான் அவ்வாறு படுத்துக்

க டப்பைத ஒரு வடிகாலாகக் கருதுக றான். ஆனால் உண்ைமய ல் அவன்

அவ்வாறு படுத்துக்க டப்பேத அவனது உற்சாகமின்ைமக்கும், கவைலக்கும்

காரணமாகும். ந த்த ைர சுகத்த ல் த ைளக்கேவண்டும் என்று ெபாதுவாகக்

காணப்படும் இந்த ஆவலால் எவ்வளவு ேபரிழப்ப ற்கு உள்ளாக ேறாம்

என்பைத ஆண்களும் ெபண்களும் அற யாமல் இருக்க றார்கள். உடல்

உறுத ையயும், மன உறுத ையயும் இழக்க றார்கள். வளமான வாழ்வு,

புத்த க்கூர்ைம, மக ழ்ச்ச ைய இழக்க றார்கள்.

எனேவ, அத காைலய ல் எழுந்து ஒவ்ெவாரு நாைளயும் ெதாடங்குங்கள்.

அத காைலய ல் எழுந்து ெசய்ேத ஆக ேவண்டிய முக்க ய ேவைல என்று

எதுவும் இல்ைல என்றாலும் அத காைலய ல் எழேவண்டும் என வ ரும்ப

எழுங்கள். இயற்ைகய ன் ேபரழைகக் கண்டுகளிக்க உலாவச் ெசல்லுங்கள்.

ஒரு புத்துணர்ச்ச ைய, ஒரு பூரிப்ைப, ஒரு மக ழ்ச்ச ைய இவற்ேறாடு ஒரு

மன ந ம்மத ையயும் ெபறுவீர்கள் என்பைதச் ெசால்லத் ேதைவய ல்ைல.

இது நீங்கள் வ ரும்ப எழுந்த முயற்ச க்கு இயற்ைக உவந்து அளித்தப்

பரிசாகும். ஒரு நல்ல ெசயைல மற்ெறாரு நல்ல ெசயல் ப ன் ெதாடரும்.

அத காைலய ல் எந்த ஆரவாரமுமற்ற அைமத ந லவும். எந்தக் குற க்ேகாளும்

இல்ைல என்றாலும் ஒரு மனிதன் அத காைலய ல் எழும்ேபாது அந்த

அத காைலப் ெபாழுது அவன் மனம் ெதளிவைடவதற்கும், அவன் மனம்

சாந்தமைடவதற்கும் உதவுக ன்றது. அந்த அத காைல நைட அவன் ெசய்ய

ேவண்டிய காரியங்கைளக் குற த்துச் ச ந்த க்க அவனுக்கு ேநரத்ைத

வழங்குக றது. வாழ்ைவயும், வாழ்வ ன் ச க்கல்கைளயும், அவைனயும்,

அவனது பல்ேவறு கடைமகைளயும் ெதளிந்தக் கண்ேணாட்டத்த ல்

காண அவனுக்கு வாய்ப்பு அளிக்க ன்றது. நாளைடவ ல் தன் மனைத

இைசந்து ெசயல்படுவதற்குத் தயார் படுத்த க் ெகாள்ள ேவண்டும்

என்னும் குற ேகாேளாடு அவன் அத காைல எழ ஆரம்ப க்கப் ப ன்பு

www.Kaniyam.com 17 FreeTamilEbooks.com



ஆர். பட்டாப ராமன் பாபாசாேகப் டாக்டர் அம்ேபத்கர்

எந்த ெநருக்கடிையயும், எல்லாச் ச க்கைலயும் சந்த த்துத் தீர்ப்பதற்கான

அைமத யான வலிைமையயும், ெதளிந்த அற ைவயும் அவன் ெபறுவான்.

அத காைல ேவைளய ல் மிகுந்த ஆற்றேலாடு ஆன்மீக உணர்வைலகள்

பரவ க் க டக்க ன்றன. ெதய்வீக மவுனமும் வார்த்ைதகளால் ெவளிப்படுத்த

முடியாத ேபரைமத யும் ந லவுக றது. உறங்க க் களிக்க ஏங்கும் மனைத

உறுத ேயாடும் வலிைமேயாடும் ைகவ ட்டுக் காைல இளங்கத ைர

வரேவற்க மைலய ன் மீது ஏறுபவன், அவ்வாறு வளர்த்துக்ெகாண்ட உள்ள

உறுத ய னாலும்,வலிைமய னாலும்உண்ைம, ேபர்அருள்என்றமைலகளின்

பல உயர்ந்த ச கரங்கைளயும் ெதாடுவான்.

சரியாகத் ெதாடங்கப்பட்ட நாளின் அைடயாளமாக ஒருவைனப்

ப ன் ெதாடர்வது அவன் அவனது வீட்டின் உறவுகைள உள்ளன்ேபாடும்

ஆதரேவாடும் உற்சாகத்ேதாடும் சந்த ப்பதாகும். ப ன்பு அந்த நாளில்

முடிக்கேவண்டிய ெசயல்கைளயும், கடைமகைளயும் குற த்து ஆராய்ந்து

உறுத ேயாடு அவற்ைற ேமற்ெகாண்டு ந ைறேவற்றுவதாகும்.

ஒவ்ெவாரு நாைளயும் ஒரு புத ய வாழ்வ ன் ெதாடக்கமாகக் கருத

ேவண்டும் என்று ந ைனப்பது ஆழ்ந்த அற வான ந ைலயாகும். அன்ைறய

நாளில் ஒருவன் தனது எண்ணங்கைள, ெசயல்கைள, வாழ்ைவப்

புத்துணர்ேவாடு இதுவைர இருந்தைத வ டச் ச றந்ததாக ேமன்ைமயாக

வாழலாம்.

ஒவ்ெவாரு நாளும் ஒரு புது ஆரம்பேம .

ஒவ்ெவாரு காைலப் ெபாழுத லும் இந்த உலகம் புத யதாக்கப்படுக றது.

பாவங்கைளயும், துக்கங்கைளயும் பாரமாகச் சுமந்துக்

ெகாண்டிருப்பவர்கேள!

ஓர் அழகான நம்ப க்ைக இங்ேக ஓளி வீசீக் ெகாண்டிருக்க றது.

எல்ேலாருக்கும் நம்ப க்ைகத் தருவதற்கு அது காத்துக்ெகாண்டிருக்க றது!

ேநற்ைறய குற்றங்கைளயும், தவறுகைளயும் எண்ணி வருந்த யவாேற

இருந்து இன்ைறய ெபாழுைதச் சரியாக வாழாமல் வீணாக்க வ டாதீர்கள்!
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இன்று நாம் களங்கமற்று வாழ வ ரும்ப னால் அைத ேநற்று ெசய்த

தவற னால் தடுக்க முடியாது என நம்புங்கள்! இன்ைறய ெபாழுைத

சரியாகத் ெதாடங்குங்கள். ேநற்று வைரக் க ைடத்த அனுபவப் பாடங்களின்

துைணேயாடு இன்ைறய புத ய நாைள இது வைர வாழ்ந்த நாட்கைள வ ட

ஒருபடி ேமலாக வாழுங்கள். ஆனால் ச றந்த முைறய ல் ெதாடங்காமல் அந்த

நாைளச்ச றந்தநாளாகவாழ்வதுஎளிதானதல்ல. ஒருநாள்ஆரம்ப க்கப்படும்

வ தம் அந்தநாள் முழுதும் பரவ இைழேயாடும்.

மிகவும் முக்க யத்துவம் வாய்ந்த இன்ெனாரு ஆரம்பம் ஒரு

ெபாறுப்பு மிக்க குற ப்ப ட்ட ெசயல்த ட்டத்ைத/நடவடிக்ைகைய எவ்வாறு

ெதாடங்குக ேறாம் என்பதாகும். ஒருவன் ஒரு வீட்ைட எவ்வாறு கட்டத்

ெதாடங்குக றான்? கட்டி முடிக்கப்பட ேவண்டிய வீட்டின் வைரப்படத்ைத

முதலில் ைகெகாள்க றான். ப ன்பு எல்லாப் பகுத கைளயும் முழுைமயாக,

நுணுக்கமாக ஆராய்ந்து ெசயல்த ட்டத்ைத வடிவைமத்துக் ெகாள்க றான்.

அதன் ப ன்பு அத்த ட்டத்த ற்கு ஏற்ப அடித்தளத்த ல் இருந்து ெதாடங்குக றான்.

அவன் ெதாடக்கத்த ன்/ ஆரம்பத்த ன் / வைரபடத்த ன் /ெசயல்த ட்டத்த ன்

முக்க யத்துவத்ைத வ ளங்க க் ெகாள்ளாதவனாக இருந்தால் அந்தக்

கட்டிடத்த ற்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட எல்லா உைழப்பும் வீணாக வ டும்.

ஒருேவைள அந்தக் கட்டிடம் பாத ய ல் இடிந்து வ ழாமல் முழுைம அைடந்து

இருந்தால், எந்த ேநரத்த லும் இடிந்து வ ழும் அபாயத்துடேனேய எந்தப்

பயன்பாடுமின்ற வ ளங்கும். இந்த வ த எல்லா முக்க யச் ெசயல்களுக்கும்

ெபாருந்தும். ெதளிவான மனத்த ட்டமும் அைதத் ெதாடங்கும் வ தமும்

இன்ற யைமயாதது.

ஓர் ஒழுங்குமுைற, குழப்பமற்ற ெதளிவான உறுத ,

குற க்ேகாள்/பயன்பாடு என்பைவ எல்லாம் இயற்ைகய ன் ெசயல்பாடுகளில்

எங்கும் என்றும் எப்ேபாதும் காணப்படும். இயற்ைகய ன்

இச்ெசயல்பாடுகைள எவன் கருத்த ல் ெகாள்ளாமல் ெசயல்படுக றாேனா,

அவன் உடனுக்குடன் தன்னுைடய ஆற்றைல முழுைமைய ெவற்ற ைய

இழக்க றான். இயற்ைகய ன்பைடப்ப ல்எந்தக்குைறையயும்காணமுடியாது.

எதுவும் அைரகுைறயாக வ ட்டுவ டப்படவ ல்ைல. அவள் குழப்பத்ைத அறேவ
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நீக்க இருக்க றாள். அல்லது குழப்பம் என்பது முழுவதுமாக அவளிடமிருந்து

நீங்க வ ட்டது.

ஒரு குற க்ேகாளற்ற வாழ்வு

– அது ெதாடங்க ய ெநாடி முதல்

எவ்வளவு முயன்றும் எைதயும் வ ைளவ க்காத

வறண்ட ந லமாகேவ பயன்பாடின்ற இருக்கும்.

எவ்வாறுச் ெசயல்பட ேவண்டும் என்று ஒரு த ட்டத்ைத மனத ல் வகுத்துக்

ெகாள்ளாமல் ஒருவன் வ யாபாரத்ைதேயா, ெதாழிைலேயா ெதாடங்க னால்

அவன் தன் முயற்ச களில் ெதளிவ ல்லாமல், குழப்பத்துடன் ெசயல்பட்டுத்

ேதால்வ அைடவான். ஒரு வீட்ைடக் கட்டும்ேபாது ெசயல்படும் வ த முைறகள்

ஒரு ந றுவனத்ைத ந ைலந றுத்த முயலும் ேபாதும் ெசயல்படுக ன்றன.

ஒரு ெதளிவானத் த ட்டத்ைதக் குழப்பமற்ற முயற்ச களுடன் கூடிய

ெசயல்முைறகளும், குழப்பமற்ற ெசயல்முைறகைள ஒழுங்குடன் கூடிய

வ ைளவுகளும் ப ன் ெதாடரும். ஒரு முழுைமயான ச றப்பான ெவற்ற யும்

மக ழ்ச்ச யும் ேதடி வரும்.

இந்த வ த இயந்த ரமயமான ெசயல்பாடுகளுக்கும் ெபாருளாதார

ந றுவனங்களுக்கும்மட்டும்ெபாருந்தவ ல்ைல,எல்லாவ தெசயல்பாடுகளும்

இந்த வ த க்கு உட்படுக ன்றன. நூலாச ரியனின் புத்தகம், ஓவ யனின்

ஓவ யம் , ேபச்சாளனின் உைர, சீர்த ருத்தவாத ய ன் உைழப்பு ,

வ ஞ்ஞானிய ன் புது இயந்த ர உருவாக்கம், இராணுவத் தளபத ய ன்

ேபார்தாக்குதல், இைவ எல்லாம் மனத ல் த ட்டமிடப்பட்ட ப ன்ேப ெவளிேய

ெசயல் வடிவமாக ன்றன. மனத ன் உருவகத்த ற்கும், உண்ைமய ல்

உருவாக ய ஒன்ற ற்கும் உள்ள ஒற்றுைம, தனித்தன்ைம, ச றப்புகேள

ெவற்ற ய ன் அளைவ முடிவு ெசய்யும்.

ெவற்ற கரமானவர்கள் யார்? பலரது மனங்கைளக் கவரும் தன்ைமக்

ெகாண்டவர்கள் யார்? நல்ல மனிதர்கள் யார்? அவர்கள் யார் என்றால் மற்ற

வ ஷயங்களுக்கு நடுவ ல் ெதாடங்கும் ஒன்ைற உடேன அைடயாளம் கண்டு

அதன் முக்க யத்துவத்ைத உணர்ந்து அத ல் ஒளிந்த ருக்கும் நன்ைமையப்
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பயன்படுத்த க் ெகாள்பவர்கேள! முட்டாள்கள் அவற்ைற அைடயாளம்

காணாமல் புறம் தள்ளி வ டுக றார்கள்.

எல்லாத் ெதாடக்கங்கைளயும் வ ட மிக முக்க யத் ெதாடக்கம்

ஒன்று இருக்க ன்றது. ேபரருேளா, ெபருந்துன்பேமா அைதச் சார்ந்ேத

இருக்க ன்றது. இருந்தும் அது கவனத்த ல் ெகாள்ளப்படாமல் உணரப்படாமல்

இருக்க ன்றது. அது எது என்றால் நம்முைடய இயல்பு ந ைலய ல் நம்

மனத ன் ஆழத்த ல் பத யும் எண்ணங்கேள ஆகும். உங்களுைடய முழு

வாழ்வும் அந்த எண்ணங்கைளத் ெதாடர்ந்து ந கழும் ெசயல்கைள

ப ன் ெதாடரும் வ ைளவுகளின் ெதாகுப்ேப. அந்த வ ைளவுகளுக்கு

ஊற்றுக்கண் உங்களுைடய மனத ல் பத ந்த ருக்கும் உங்களுக்குச்

ெசாந்தமான எண்ணங்கேள. எல்லா ஒழுக்க ெநற கைளயும் வடிவைமப்பது

எண்ணங்கேள. எல்லாச் ெசயல்களும் (அைவ நன்ேறா தீேதா ) கண்களால்

காணப்படும் எண்ணங்கேள. மண்ணில் புைதந்த வ ைத, ஒரு மரேமாகேவா

அல்லது ஒரு ெசடியாகேவா வளர ஆரம்பப் புள்ளி ஆக ன்றது. அந்த

வ ைத முைள வ ட்டு ப ன் ெசடியாகேவா மரமாகேவா ெவளிச்சத்த ற்கு

வந்து வளர்க ன்றது. மனத ல் ஆழப்பத யும் எண்ணமானது அந்த

எண்ணத்த ற்கு ஏற்ற ஒழுக்கமுைறைய ஏற்படுத்தும். அது மனத ற்குள்

ேவர்கைளச் ெசலுத்த இறுகப்பற்ற க் ெகாள்ளும். அடுத்து ெசயல்களாகேவா,

ஒழுக்கமுைறகளாகேவா ெவளிச்சத்த ற்கு வரும். ப ன்பு குணமாகவும்,

வ த யாகவும் ஆக ன்றது.

ெவறுப்ைபஉமிழும்எண்ணங்கள்,ேகாபக்கனைலமூட்டும்எண்ணங்கள்,

ெபாறாைமயும், ேபராைசயும் ந ைறந்த எண்ணங்கள், தூய்ைமயற்றக்

களங்கமான எண்ணங்கள் தவறான ெதாடக்கத்த ற்கு அற குற யாகும்.

அைவ முடிவ ல் துன்பத்ைதேய ெகாடுக்கும். அன்பான, கனிவான,

இரக்கமான, சுயநலமற்ற, தூய எண்ணங்கள் ஒரு சரியான ெதாடக்கத்த ற்கு

அற குற யாகும். அைவ ெபருமக ழ்ச்ச க்கும், ேபரானந்தத்த ற்கும், அைழத்துச்

ெசல்லும். இது எவ்வளவு எளிய, ெதளிவான, சந்ேதகத்த ற்கு இடமளிக்காத

உண்ைம. இருந்தும் ந ைனவ ல் ெகாள்ளாமல் மீறப்படுக ன்றது. மிகக்

குைறந்த அளேவ உணரப்படுக ன்றது.
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ஒரு வ ைதைய எங்கு, எப்ெபாழுது, எப்படி வ ைதக்க ேவண்டும் என்று

கற்றுஅற ந்துெகாண்டுள்ளேதாட்டக்காரன்மிகுந்தபயைனயும், பலைனயும்,

ேதாட்டக்கைலக் குற த்த அற ைவயும் ெபறுக றான். நன்கு வளரும் ெசடிகைள

பார்க்கும் ேபாது அைத வளர்க்கத் ெதாடங்க யவனது உள்ளம் மக ழ்ச்ச ய ல்

த ைளக்க ன்றனது. தன் மனத ற்குள் வலிைமயான எண்ணங்கைள,

ந ைறவான எண்ணங்கைளப் பரந்த ேநாக்கமுைடய எண்ணங்கைள

எவ்வாறு வ ைதக்க ேவண்டும் என்று ெபாறுைமயாகக் கற்றற பவன்

வாழ்வ ல் மிகுந்த பயைனப் ெபறுக றான். ெமய்யற ைவ அத கம்

ெபறுக றான். தன் மனத ற்குள் தூய்ைமயான, ச றந்த எண்ணங்கைள

வ ைதப்பவைனப் ேபரருள் ேதடி வருக ன்றது.

சரியான எண்ணங்கைள, சரியான ெசயல்கைள அன்ற ேவறு எதுவும்

ப ன் ெதாடர முடியாது. சரியான ெசயல்கைளச் சரியான வாழ்ைவ அன்ற

ேவறு எதுவும் ப ன் ெதாடர முடியாது. சரியான வாழ்ைவ வாழும் ேபாது

எல்லாப் ேபரருளும் வருக ன்றது.

தன்னுைடய எண்ணங்களின் தன்ைமையயும் தன் வாழ்வ ல் அவற்ற ன்

முக்க யப் பங்ைகயும் உணர்பவன்; தீய எண்ணங்கைளக் கைளந்து அதற்கு

பத லாக நல்ெலண்ணங்கைள நடத் த னமும் அயராது முயல்பவன்; –

எண்ணங்களின் தன்ைமய ல் இருந்ேத முடிவுகள் ஒவ்ெவான்றும் ஆரம்பம்

ஆக ன்றது, தன் வாழ்வ ன் ஒவ்ெவாரு அம்சத்ைதயும் பாத க்கும் த றன்

ெகாண்டிருப்பைவ தனது எண்ணங்கள், ஒவ்ெவாரு வ ஷயத்ைதயும்

ஒவ்ெவாரு சூழ்ந ைலையயும் ஊடுருவ ப் புத ய ெவளிச்சத்ைத ஈர்க்கும்

ஆற்றல்ெகாண்டைவஎண்ணங்கள்என்றுகண்டற யும்ந ைலையஇறுத ய ல்

அைடவான். இவ்வாறு கண்டுணர்ந்தப் ப ன் நல் எண்ணங்கைள மட்டுேம

எண்ணுவான். மனத ல் எழும் எண்ணங்களின் தன்ைமையக் கவனித்துப்

ேபரருளுக்கும், ெபருந ம்மத க்கும் அைழத்துச் ெசல்லும் எண்ணங்கைள

மட்டுேம ேதர்ந்ெதடுத்துத் ெதாடங்குவான்.

தீய எண்ணங்கள் உத க்கும் ேபாது துன்பம் ப றக்கும். வளரும் ேபாது

துன்பத்ைதக் ெகாடுக்கும். அைவ கனிகைள ஈன்ெறடுக்கும் ேபாதும்

துன்பத்ைதேய ெகாடுக்கும். நல் எண்ணங்கள் உத க்கும் ேபாது மக ழ்ச்ச ப்
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ப றக்கும். வளரும்ேபாதும்மக ழ்ச்ச ையக்ெகாடுக்கும்–அைவஈன்ெறடுக்கும்

கனிகளும் மக ழ்ச்ச ையேய ெகாடுக்கும்.

எைவ எல்லாம் சரியான ெதாடக்கங்கள் என உள் உணர்ந்துக் ெகாண்டு

அவற்ைறத் ெதாடங்க ேமற்ெகாள்வேத ஒருவைன ெமய்யற வ ற்கும்,

ஞானத்த ற்கும் அைழத்துச் ெசல்லும் பாைதயாகும். ந ைலயான

மக ழ்ச்ச ய ன்ஊற்றுகண்ணும், முதலும்முடிவுமாகந ன்றுஎல்லாவற்ைறயும்

தழுவும் முக்க யமான ஒன்று, மனத ற்குள் ந கழும் எண்ண அைசவுகளின்,

எண்ண ஓட்டங்களின் ெதாடக்கம் ஆகும். மனத ல் ந கழும் இந்த எண்ண

அைசவுகள் தான் சுயக்கட்டுப்பாடு, மன உறுத , தளராத மனம், வலிைம,

தூய்ைம, கனிவு, உள் உணர்வு, ஒன்ைற எல்லாக் ேகாணங்களிலும்

முழுைமயாகப் பார்க்கும் தன்ைம, ேபான்றவற்ற ற்குக் காரணமாகும். இைவ

எல்லாம் ஒருவைன ந ைறவான வாழ்வு வாழ வழி ெசய்யும். எவனது

எண்ணங்கள் தீங்க ன்ற ச றந்தைவயாக இருக்க ன்றனேவா அவன்

துக்கத்ைத ெநருங்க முடியாமல் ெசய்துள்ளான். அவனது ஒவ்ெவாரு

கணப்ெபாழுதும் ந ம்மத யாக இருக்க ன்றது. அவன் காலம் மக ழ்ச்ச யால்

சூழப்பட்டு இருக்க ன்றது. ேபரருைள முழுைமயாக அவன் ெபறுக றான்.
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2. சிறிய கடைமகளும் ெசயல்களும்

நமக்கு மிக அருக ல் உள்ள கடைமையச் சரியாகச் ெசய்வேத

சுவர்க்கத்த ன் வாசல் கதைவத் த றக்கும் த றவுேகால் ஆகும் .

மிக முன்னதாகவும் அல்லாமல் மிகத் தாமதமாகவும் அல்லாமல்

சரியான ேநரத்த ல் வருபவனுக்குத் த ைர வ லக

சுவர்க்கத்த ன் காட்ச க் க ைடக்கும்.

தூரத்த ல் மின்னும் நட்சத்த ரம் ேபான்று

எந்த இைடெவளியும் இல்லாமல் எந்த ஓய்வும் இல்லாமல்

ஒவ்ெவாரு மனிதனும் சக்கரத்ைதப் ேபான்று சுழன்றவாறு

அந்த நாளின் கடைமகள் ஒவ்ெவான்ைறயும்

அவனால் முடிந்த அளவு ந ைறேவற்றட்டும் .

– ேகாத்ேத

சரியானத் ெதாடக்கங்கைளப் ேபரருளும் தவறான ெதாடக்கங்கைளப்

ெபரும் துன்பமும் ெதாடர்வது ேபால மக ழ்ச்ச யும் துக்கமும் ச ற ய

ெசயல்கேளாடும் கடைமகேளாடும் ப ரிக்க முடியாதவாறு ஒன்று அறக்

கலந்து இருக்க ன்றன. மக ழ்ச்ச ையேயா துக்கத்ைதேயா வழங்குவதற்குக்

கடைமகளுக்கு ஒரு தனிச் சக்த இருப்பதாகக் கருத முடியாது. அந்தக்

கடைமையக் குற த்து எண்ணும் மேனாபாவம், அந்தக் கடைமைய அணுகும்

ேபாது ெகாள்க ன்ற மனந ைல, அந்தக் கடைமைய ந ைறேவற்றுவதன்

ேநாக்கம் ஆக யவற்ற ல் தான் அைவ எல்லாேம அடங்க இருக்க ன்றன.

ெபரு மக ழ்ச்ச மட்டுமல்ல ேபராற்றலும் ச று ச று வ ஷயங்கைளத் தன்

நலம் இல்லாமல், ஆழமாகச் ச ந்த த்து அற ந்து, முைறயாகச் ெசய்வத ல்

உருவாக ன்றது. காரணம், வாழ்வு என்பது ச று ச று வ ஷயங்களால்

ஆனேத. நாள் ேதாறும் எத ர்ெகாண்டு ெசய்ய ேவண்டிய மிகச் ச ற ய
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எளிய ெசயல்கைளயும் கவனமாகச் ெசய்வத ல் ெமய்யற வும் ஞானமும்

குடிக்ெகாண்டிருக்க ன்றன. எல்லாப் பாகங்களும் சரியாக இருக்கும் ேபாது

முழுைமயும் எந்தக் குைறயுமின்ற இருக்கும்.

இந்தப் ப ரபஞ்சத்த ல் உள்ள ஒவ்ெவான்றும் ச றுச று வ ஷயங்களால்

ஆனைவேய. மிகப் ெபரிய ஒன்ற ன் ச றந்த தன்ைமக்குக் காரணம், அதன்

ச றுச றுப் பகுத களும் ச றப்பாக அைமந்து இருப்பேத. ப ரபஞ்சத்த ன் எந்தப்

பாகமாவது குைறகேளாடு இருந்தால் அது இந்த முழுப் ப ரபஞ்சத்த லும்

எத ெராலிக்கும். எந்தச் ச று துகளாவது மறக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த முழுைம

அதன் முழுச் ெசயல்பாட்ைட இழக்கும். ஒரு ப டியளவு மண் இல்ைல

என்றாலும் இந்தப் பூமி இப்ேபாது ேபான்று இருக்க முடியாது. பூமிச் ச றப்பாக

இருப்பதற்கு அந்த ஒரு ப டி மண்ணும் ச றப்பாக இருப்பேத காரணம்.

ச ற யவற்ற ல் கவனம் ெசலுத்தாமல் புறம் தள்ளுவது ெபரியவற்ற ல்

குழப்பத்ைத வ ைளவ க்கும். ஒரு நட்சத்த ரம் எந்த அளவு ச றப்பாக

இருக்க ன்றேதா, பனிக்கட்டியும் அேத அளவு ச றப்பாக இருக்க ன்றது.

பனித்துளியும் பூமிையப் ேபான்ேற சமச்சீரான வடிவைமப்பாக உள்ளது.

ஒரு நுண்ணுய ரும் மனிதைனப் ேபான்ேற ஒரு முைறயான வடிவைமப்ைபக்

ெகாண்டுள்ளது. ஒவ்ெவாருகல்லாகஅடுக்க ,துைளகளிடப்பட்டுப்ெபாருத்த

சரிெசய்யப்பட்டு இறுத ய ல் தான் ேகாய லானது கைலநயத்த ன் அழேகாடு

வ ளங்குக றது. ச ற யைவயானது ெபரியவற்ற ன் கூப்ப ட்ட குரலுக்கு ஓடி

வந்து ஏவல் புரியும் ேவைலக்காரன் அல்ல; ெபரியவற்ற ன் குரு, அவற்ைற

வழி நடத்தும் ஆசான்.

அற்ப மனிதர்கள் ெபரிய மனிதர்கள் ேபால் ஆக ேபராவல்

ெகாண்டுள்ளனர். ஏதாவது ெபரும் சாதைனகள் ெசய்யத் துடிக்க ன்றனர்.

தங்கள் உடனடிக் கவனத்த ற்கு வரும் ச ற ய ெசயல்களுக்குக் கவனத்ைத,

மத ப்ைபச் ச ற தும் வழங்காமல் தூற்றுக ன்றனர். அவற்ைறச் ெசய்வதால்

எந்தப் புகழும் பாராட்டும் க ைடக்காது. அவற்ற ற்கு எல்லாம் ேநரத்ைத

வழங்குவது ஒரு ெபரிய மனிதனின் தகுத க்கு ஏற்றதல்ல என்று

கருதுக ன்றனர். முட்டாள் அற வ ல்லாதவனாக இருப்பதன் காரணம்

அவனிடம் தன்னடக்கம் இல்லாதேத. தான் அத முக்க யமானவன் என்று
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அகம்பாவம் ெகாண்டு ெசய்ய முடியாதவற்ைற/ெசய்ய இயலாதைத

இலக்காகக் ெகாண்டு ெசயல்படுக றான்.

வாழ்வ ல் உயர்ந்த மனிதர்கள் அவ்வாறு உயர்ந்ததற்குக் காரணம்

தன்னலம் அற்றக் கவனத்ைத, மனம் ச தறாத முழு ஈடுபாட்ைட அவர்களின்

ச று ச று கடைமகளுக்கும் வழங்க யேத ஆகும். எந்தப் புகழ்ச்ச ையயும்,

எவர் பாராட்ைடயும் துளியளவும் ெகாண்டு வந்து ேசர்க்காத, யார்

பார்ைவக்கும் ெசல்லாத ச று ச று கடைமகேளயானாலும் அைவ மிகவும்

ேதைவயான இன்ற யைமயாத ெசயல்கள் எனத் ெதளிந்து, தான் என்ற

அகந்ைதைய, தற்ெபருைமையத் துறந்து அவன் கவனமாகச் ெசய்க ன்ற

காரணத்தால்அவன்ெமய்யற ைவயும்ேபராற்றைலயும்ெபறுக றான். அவன்

உயர்ந்தவனாக மத க்கப்படேவண்டும் என்று நாடி ஓடியது இல்ைல, அவன்

நாடி ஓடியது நம்ப க்ைகைய, தன்னலமற்ற தன்ைமைய, ேநர்ைமயான

உைழப்ைப, உண்ைமைய ேநாக்க த் தான். இவற்ைற அவன் தன் த னசரி

வாழ்வ ன் ச ற ய ெசயல்களிலும் கடைமகளிலும் ந தமும் ேதடிக் கண்டு

ெசயல்படுத்த ய ேபாது அவைன அற யாமேல அவன் உயர்ந ைலைய

அைடந்துவ ட்டான்.

சட்ெடன்றவாறு ந கழும் ச ல ெநாடிப் ெபாழுதுகளின், கூறும்

வார்த்ைதகளின், பரிமாற க் ெகாள்ளும் வாழ்த்துக்களின், உண்ணும்

உணவ ன், உடுத்தும் உைடய ன், மற்றவர்களுடன் ெதாடர்புக் ெகாள்வத ன்,

ஓய்வ ன், உைழப்ப ன், எத ர்ப்பார்ப்ப ன்ற முயற்ச ப்பத ன், ஒன்றன்ப ன்

ஒன்றாகத் ெதாடர்ந்து வரும் கடைமகளின், சுருக்கமாகக் கூற னால் த னசரி

வாழ்வ ல் கவனம் ெசலுத்த ேவண்டிய ஆய ரத்து ஒரு வ ஷயங்களின்

முக்க யத்துவத்ைதயும் ெபரிய மனிதன் அற ந்த ருப்பான். ெதய்வீக

அருளுடன் அைவ ஒவ்ெவான்றும் தன்ைன நாடி வந்து அைடந்துள்ளைதக்

காண்க றான். பற்றற்ற நடுந ைலயுடன் எண்ணி ச றந்து ெசயல்பட

ேவண்டியது ஒன்று தான் தன் பங்கு, அப்ேபாது வாழ்வு ேபரருள் ச றக்கும்

வாழ்வாகும் என்று எண்ணுக றான். அவன் எைதயும் உதற த் தள்ளாமல்,

அரக்கப் பரக்க ெசய்யாமல், தவைறயும் முட்டாள்தனத்ைதயும் தவ ர

எத லிருந்தும் தப்ப க்க எண்ணாமல் – தனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள, தன்ைன
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வந்து அைடந்துள்ள, ஒவ்ெவாரு கடைமையயும் காலம் தாழ்த்தாமல் முகம்

சுளிக்காமல் ெசய்க றான். தன் ைகக்கு எட்டியுள்ள தன் அருக ல் உள்ள

கடைமைய, தன்ைன முழுைமயாக ஒப்பைடத்துச் ெசய்து, அவற்ற னால்

வ ைளயும் இன்பம் துன்பம் இரண்ைடயும் மறந்து ச று குழந்ைத ேபான்று

எந்தக் குழப்பமும் இல்லாமல் அவன் அற யாமேல ஓர் ேபராற்றைல ெபற்று

உயர்ந ைலைய எட்டிவ டுக றான்.

கன்பூஷ யஸ் தன் சீடர்களிடம் “நாட்டின் அரசனுடன் அமர்ந்து

உணவு அருந்த னால் எப்படி உண்பீர்கேளா அேத ேபான்ேற உங்கள்

வீட்டிலும் உண்ணுங்கள்” என வழங்க ய அற வுைர ச ற ய வ ஷயங்களின்

முக்க யத்துவத்ைத வலியுறுத்துக ன்றது. மற்ெறாரு மிகப் ெபரிய

ஆசானாக ய புத்தர் கூற யுள்ள நன்ெமாழி, “ஏதாவது ஒன்று ஒருவனால்

ெசய்து முடிக்கப்பட ேவண்டும் என்றால், அவன் அைதச் ெசய்து முடிக்க

உடேன முயலட்டும்”. ச ற ய வ ஷயங்கைளயும் கடைமகைளயும்

ெசயல்கைளயும் உதாசீனத்படுத்துவதும் ேவண்டாத ெவறுப்புக்

ெகாள்வதும் அைரகுைறயாகச் ெசய்வதும் பலவீனத்த ன் முட்டாள்தனத்த ன்

அற குற யாகும்.

இடத்த ற்கு இடம் மாறுபடும் தன்னுைடய எல்லாக் கடைமகளிலும்

ஒருவன் தன்னுைடய முழுக் கவனத்ைதத் தன்னலம் கருதாமல்

ெசலுத்துவது அவனுைடய ஆற்றலும், த றைமயும், புத்த சாலித்தனமும்,

நல் இயல்பும், இயற்ைகயாக வளர வழிவகுக்கும். அதன் வ ைளவாக

அவைன ேமலும் ேமலும் உயர்ந்தக் கடைமகளும் ெபாறுப்புகளும் ேதடி

வரும். ெசடி இயற்ைகயாக எந்தத் த ட்டமுமிடாமல் தன்னியல்பாகப் பூ

பூப்பைதப் ேபாலேவ மனிதனும் உயர் குணங்களுக்குள் அடி எடுத்து

ைவக்க றான். தன் ஆற்றல்கைளத் ேதைவயற்றத் த ைசய ல் ெசல்ல

அனுமத க்காமல் ஒருமுகப்படுத்த க் கவனமுடன் இடம், ெபாருள் காலமற ந்து

ெசயலாற்றுபவன்தன்ஆற்றல்கைளவீணாக்க க்ெகாள்ளாமல், ேதைவயற்ற

உராய்வுகைள ஏற்படுத்த க் ெகாள்ளாமல் தன் வாழ்ைவத் தன் குண

இயல்புகைள ஒத்த ைசவுடன் வழி நடத்த ச் ெசல்க றான்.

தற்ேபாது உலெகங்கும், “மன உறுத ”, “மனைத ஒருமுகப்படுத்தும்
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ஆற்றல்” ேபான்றைவகைள வளர்த்துக் ெகாள்ள வழிமுைறகள், பய ற்ச கள்,

ெசய்முைற வ ளக்கங்கள் அளிக்கப்படும் என்று ஏராளமான வ ளம்பரங்கள்

புற்றீசல் ேபால் பரவ க் க டக்க னறன. ஆனால் அவற்ற ல் நைடமுைற

வாழ்வுக்குப் பயன்படும் உருப்படியான பாடங்கள் எதுவுமில்ைல. “மூச்சுப்

பய ற்ச கள்”, “குற ப்ப ட்ட ந ைலய ல் உடம்ைப வைளத்து அமர்வது”,

“மனக்கண்ணில் கற்பைனகள் ெசய்யுமாறு ெசால்வது”, “மந்த ரங்கள்,

தந்த ரங்கள்” என இந்தப் பய ற்ச களால் வ ரும்ப யைத அைடயமுடியும் என

ந ைனப்பது ெசயற்ைகயான குறுக்கு ஏமாற்று வழிமுைறயாகும். ேநர் வழி

என்பது – கடைமய ன் வழிேய ஆகும். தன் உள்ளத்த லிருந்து ச தறாத முழுக்

கவனத்ைதத் தன் ஒவ்ெவாரு கடைமய லும் ெசலுத்துவதாகும். இதுேவ மன

உறுத யும் ஒருமுகத்தன்ைமயும் ந ைலத்து வளர இயற்ைகயான வழியாகும்.

ஆனால் இந்த இயற்ைகயான பாைத ச ல அற ஞர்களாலும் அற யப்படாமல்,

பயணம் ெசய்யப்படாமல் இருக்க ன்றது.

இயற்ைகக்குப் ெபாருந்தாத முைறய ல் வலிய ெசயல்பட்டு இவ்வைக

ஆற்றல்கைள ெபற முடியும் என்னும் எண்ணத்த ற்கு முற்றுப்புள்ளி

ைவக்க ேவண்டும். குழந்ைத பருவத்த லிருந்து வாலிப பருவத்த ற்கு

வளரக் காலங்கள் உருண்ேடாட ேவண்டும் என்பைதத் தவ ர ேவறு

வழிய ல்ைல. அது ேபாலேவ தான், “முட்டாள்தனத்த லிருந்து வ ேவகத்த ற்கு,

அற யாைமய லிருந்து அற வ ற்கு, பலவீனத்த லிருந்து பலத்த ற்கு

இயற்ைகயாக மாற ேவண்டும்”. மனிதன், நாளுக்கு நாள் ;- எண்ணத்த ற்கு

எண்ணம், ெசயலுக்குச் ெசயல், முயற்ச க்கு முயற்ச என்று அடி ேமல் அடி

ைவத்து படிபடியாக முன்ேனறக் கற்றுக் ெகாள்ள ேவண்டும்.

ச ல குற ப்ப ட்ட முைறய ல் உடைல வைளத்து அந்த ந ைலய ல் அமர்ந்து,

பல்ேவறு முைறகளில் கடுைமயாக தன்ைன வருத்த க் ெகாள்ளும் பக்க ரி,

சராசரி மனிதன் ெபறமுடியாத அதீத சக்த ையப் ெபறுக றான் என்பது

உண்ைம தான். ஆனால் அந்த சக்த ைய ெபரும் வ ைலக் ெகாடுத்துப் வாங்க

இருக்க றான். அவன்ேவறுத ைசகளில்தனக்குத்ேதைவப்படும்சக்த கைளப்

பற ெகாடுத்ேதா இழந்ேதா தான் இந்த அதீத சக்த கைளப் ெபற்ற ருக்க றான்.

அவனுக்கு மேனாவச யக் கைல, ச த்துவ ைளயாட்டுகள் ஒருவாறுப்
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புரியலாம். ஆனால் அவன் உறுத யான, பயன்படும் குண இயல்புகைளப்

ெபற்ற ருக்கவ ல்ைல. அவன் முழுவளா்ச்ச ைய அைடயவ ல்ைல. அவ்வாறு

ேதாற்றமளிக்க றான்.

த னசரி வாழ்வ ல் ந கழும் மன ஒழுக்கச் சீர்க்ேகடுகைள, ப றர் மீது

சீற ப்பாயும் - எற ந்து வ ழும் மேனாபாவங்கைள, முட்டாள்தனங்கைள,

எரிச்சல்படுவது ேபான்ற இவற்ற லிருந்து மீள்வேத ஒரு மனிதனுைடய

மன உறுத ஆகும்; ச ற ய தூண்டுதல் ஏற்பட்டால் ேபாதும் என்று

உடேன ெவளிப்படத் துடிக்கும் அவற்ற ற்கு இடம் ெகாடுக்காமல்

அடக்க ஆள்வேத மன உறுத ஆகும்; ப ரச்ச ைனகளுக்கும், உணர்ச்ச

ேவகங்களுக்கும், இைடயூறான சூழ்ந ைலகளுக்கும் நடுவ லும் சாந்தமான

மனைத, சுயக்கட்டுப்பாைட, பற்ற ன்ற ச் ெசயல்படும் தன்ைமையக்

கைடப்ப டிப்பேத உண்ைமயான மன உறுத ைய, மனத ன் சக்த ைய

வளர்த்துக் ெகாள்வதாகும். இவற்ற லிருந்து இம்மியளவு குைறந்தாலும்

அவற்ைற மனத ன் உண்ைமயான சக்த யாகக் கருத முடியாது. த னசரி

வாழ்வ ன் கடைமகைளயும், அழுத்தும் ந ர்பந்தங்களுக்கு இைடய ல்;-

த றைமயாக, ஒழுங்காகத் தன்னலமின்ற படிப்படியாக ந ைறேவற்றும் ேபாது

மட்டுேம இவ்வைக ஆற்றல்கள் இயற்ைகக்குப் ெபாருத்தமான வழிய ல்

இையந்து இயல்பாக வளரும்.

ஆச்சரியமும் புத ரும் சூழ மேனாசக்த கைளப் பயன்படுத்த ஒன்ைற

ஒரு ேநரத்த ல் சாத ப்பதும், யாரும் தன்ைனக் கண்காணிக்காத, தன்ைன

சூழ்ந்த ருக்காத ேநரங்களில் எரிச்சல்படுவதும், வருந்துவதும் மற்ற

முட்டாள்தனங்கைளயும் தவறுகைளயும் புரிபவன் உண்ைமயான தைலவன்

அல்ல; எத ர்ப்ைபத் தாங்கும் வலிைமயும், ேகாபமின்ைமயும், மாறாத

உறுத யும், சாந்தமும், எல்ைலயற்றப் ெபாறுைமயுேம உண்ைமயான

தைலவைன அைடயாளம் காட்டும். தன்ைனத் தாேன அடக்க ஆள்பவேன

உண்ைமயான தைலவன் . அவ்வாறு அடக்க ஆள முடியாதவன் தைலவன்

அல்ல, தைலவைனப் ேபான்று மாயத் ேதாற்றத்ைத அளிப்பவன். தனக்கு

வழங்கப்பட்டுள்ள ஒவ்ெவாரு கடைமய ன் மீதும் தன் முழுக் கவனத்ைதச்

ெசலுத்துபவன், அைதக் குைறவ ன்ற ச் சரியாக ந ைறேவற்ற ஆற்றைலயும்
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புத்த க்கூர்ைமையயும் பயன்படுத்துபவன், ேதைவயற்ற மற்றைவகைளத்

தன் மனத லிருந்து வ லக்க , தனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அந்த ஒன்ைற,

அது எவ்வளவு ச ற ய ஒன்றாக இருந்தாலும் அைத முழுைமயாக, சரியாக

, எந்தப் பலைனயும் எத ர்பார்க்காமல் ெசய்ய வ ைழபவன், ஒவ்ெவாரு

நாளும் ேமலும் ேமலும் தன் மனைதக் கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றைல வளர்த்துக்

ெகாள்க றான். இருக்கும் ந ைலய லிருந்து இன்னும் உயர்ந ைலக்குச்

ெசன்றவாறு இருக்க றான். இறுத ய ல் வலிைமயானவனாக, தைலவனாக

ஆக றான்.

நீங்கள் இப்ெபாழுது ெசய்ய ேவண்டிய ஒன்ற ல் மிச்சம் மீதம்

என ஏதுமின்ற முழுைமயான ஈடுபாட்டுடன் ெசயல்பட்டு வாழுங்கள்.

ஒவ்ெவான்றுக்கும் நீங்கள் அளிக்க ேவண்டிய உங்கள் பங்ைக அளித்து

ந ைறவு ெசய்யுங்கள். இது தான் மனஉறுத ைய வளர்த்துக் ெகாள்ள,

எண்ணங்கள் ச தறாமல் குவ ந்த ந ைலப் ெபற, ஆற்றல்கள் வீணாகாமல்

தடுத்துப் பயன்படுத்த உண்ைமயான வழி. இைத வ டுத்து மந்த ரங்கைளயும்

மாய வ த்ைதகைளப் ெபாருந்தாத ெசயற்ைக வழிமுைறகைளயும்

நாடாதீர்கள். ேதைவயான எல்லாேம உங்களிடம் உங்கள் உள்ேளேய

இருக்க ன்றன. நீங்கள் தற்ேபாது இருக்கும் ந ைலைய எவ்வாறு

பயன்படுத்த ச் ெசயல்பட்டு ேமல் எழ ேவண்டும் என்பேத நீங்கள் கற்றுக்

ெகாள்ள ேவண்டிய முக்க யப் பாடமாகும். இந்த முக்க யப் பாடத்ைத

நீங்கள் கற்றுக் ெகாள்ளும் வைர உங்களுக்காகக் காத்த ருக்கும் மற்ற

வாய்ப்புகைளயும் உயர்ந்த ந ைலகைளயும் நீங்கள் அைடந்து அனுபவ க்க

முடியாது.

வலிைமையயும், ெமய்யற ைவயும் ெபறுவதற்கு இப்ெபாழுது ந கழும்

இந்தெநாடிப்ெபாழுத ல்வலிைமயாகவும், ெமய்யற ேவாடும்ெசயல்படுவேத

ச றந்த வழியாகும். ஒவ்ெவாரு “ந கழும் ெநாடியும்” அப்ெபாழுது ெசய்து

முடிக்கப்பட ேவண்டியவற்ைற ஏேதா ஒரு வழிய ல் ெவளிப்படுத்த யவாேற

இருக்கும். உயர்மனிதர்கள், சான்ேறார்கள் ச ற யவற்ைறயும் ஒழுங்காகச்

ெசய்வார்கள். ேதைவயான எந்த ஒன்ைறயும் கவனத்த ல் ெகாள்ளாமல்

ஒதுக்க த் தள்ள மாட்டார்கள். பலவீனமான மனிதனும், முட்டாளும் ச ற ய
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ெசயல்கைளக் இழிவாக கருத கவனமின்ற ச் ெசய்வேதாடு அரும் ெபரும்

ெசயல்கைளச் ெசய்யும் வாய்ப்ப ற்காக ஏங்க க் க டக்க றான். ச ற ய

ெசயல்கைளப் புறம் தள்ளுவத லும் அைரக்குைறயாகச் ெசய்வத லும்

அவன் தன் இயலாைமைய உலக ற்கு இைடவ டாமல் வ ளம்பரப்படுத்த க்

ெகாள்க றான். தன்ைன வழிநடத்த க் ெகாள்ளும் ஆற்றல் எவனிடம் மிகக்

குைறவாக இருக்க ன்றேதா அவன் ப றைர வழி நடத்துவற்கும் முக்க யப்

ெபாறுப்புகைள ஏற்றுக் ெகாள்வதற்கும் ேபராவல் ெகாள்க றான். ஏேதா

ஒன்ைற, அது மிக அற்பமான வ ஷயம், அைதச் ெசய்வது தன் தகுத க்கு

ஏற்றதல்ல , என ந ைனப்பவன் தன்ைனத் தாேன ஏமாற்ற க் ெகாள்க றான்.

அது உண்ைமய ல் அற்பமான வ ஷயமல்ல. அவன் தகுத க்கு மீற ய வ ஷயம்

என்பதால் ெசய்யாமல் வ ட்டுவ டுக றான் என்பேத உண்ைமயாகும்.

ச ற ய ெசயல்கைளக் கவனித்துச் சரியாகச் ெசய்வது வலிைமையக்

கூட்டுவது ேபாலேவ , அவ்வைகச் ச ற ய ெசயல்கைளக் கவனமில்லாமல்

தவறுகேளாடு ெசய்வது பலவீனத்ைத அத கரிக்கும். ஒரு பாைன

ேசாற்ற ற்கு ஒரு ேசாறு பதம் என்பது ேபாலச் ச று ச று கடைமகளில் ஒருவன்

ெசயல்படும் வ தேம அவனது குணத்த ன், இயல்புகளின் சாராம்சத்ைத

எடுத்துைரக்கும். பாவங்களின் ஊற்ற லிருந்து துன்பங்கள் வருவது

ேபாலப் பலவீனத்த ன் ஊற்ற லிருந்தும் துன்பங்கள் வரும். நற்குணமும்,

நல் இயல்புகளும் ஓரளவாவது வலிைமயான ப ன் தான் உண்ைமயான

ேபரருள் க ைடக்கும். ச றுச று ெசயல்களுக்கும் உரிய முக்க யத்துவத்ைத

வழங்க ெசவ்வேன ெசய்து முடித்துப் பலவீனன் வலியவனாக றான்.

கவனத்ைத ச தற வ டுவதாலும் ச ற ய ெசயல்களின் முக்க யத்துவத்ைத

ஒதுக்க த் தள்ளுவதாலும் தன்னியல்பான புத்த சாலித்தனத்ைத இழந்து

ஆற்றைல வீணடித்து வலியவன் பலவீனன் ஆக றான். வளர்ச்ச ய ன்

வ த எவ்வளவு சாதகமாக, அனுகூலமாகச் ெசயல்படுக ன்றது என்பைத

இங்ேக காணலாம். மிகக் குைறந்த அளேவ உணரப்படும் அந்த வ த ையக்

குற க்கும் வார்த்ைதகள் “த றைமையப் பயன்படுத்துபவனிடம் இன்னும்

அத கத் த றைம தரப்படும், த றைமையப் பயன்படுத்தாதவனிடம் இருக்கும்

த றைமயும் பற க்கப்படும்”. மனிதன் உள்ளத்த லிருந்து எண்ணுக ன்ற

ஒவ்ெவாரு எண்ணத்தாலும், உச்சரிக்க ன்ற ஒவ்ெவாரு வார்த்ைதயாலும்,
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அைசக ன்ற ஒவ்ெவாரு அைசவாலும் , உண்ைம உணர்ேவாடு ெசய்க ன்ற

ஒவ்ெவாரு ெசயலாலும் உடனுக்குடன் அவனது குணத்த ன் தன்ைமய ல்

கூடலும்கழிதலும்நைடெபறுக றது. அவனதுகுணம்என்பதுெநாடிக்குெநாடி

மாற க் ெகாண்டிருக்கும் அளைவயாகும். எண்ணம், ெசால், ெசயல்களின்

தன்ைமக்கு ஏற்ற அளவ ல் நன்ேறா தீேதா அவனது குணத்த ல் ஒவ்ெவாரு

கனமும் மிகத் துல்லியமாகத் ெதாடர்ந்து கூடிக் ெகாண்ேடா குைறந்துக்

ெகாண்ேடா இருக்க ன்றது.

ச ற யவற்ைறக் கவனித்து ஆளும் த றன் ெகாண்டவனிடம் மட்டுேம

ெபரியைவகளும் நாடி வரும். ச ற யவற்ைறச் ெசவ்வேன ந ைறேவற்றாமல்

அவற்ற டம் மண்டிய டுபவன் ெபரிய ெவற்ற கைளப் ெபற முடியாது.

ஒன்ைற ஒன்று சார்ந்து கூடி ெசயல்படுவதன் வடிவேம வாழ்வு

என்றால் அந்த ெமாத்த வடிவத்த ன் ெசயல்பாடும் அந்த ஒவ்ெவான்ற ன்

ெசயல்பாடுகைள நம்ப ேய இருக்க ன்றது.

ெவற்ற கரமாகச் ெசயல்படும் வணிகம், துல்லியமாக ெசயல்படும்

இயந்த ரம், கட்டிடக் கைலய ன் அழகு நயத்ேதாடு வ ளங்கும் ேகாபுரம்,

அல்லது அழகான குண இயல்பு என இைவ எல்லாேம எண்ணற்ற ச றுச று

பாகங்கைளச் சரிப்படுத்த ய வண்ணேம உருவாக ன்றது.

முட்டாள் ச று தவறுகைள, ச ற ய அத்துமீறல்கைள , ச ற ய குற்றங்கைள

, ச று குற ப்புகைள, அைடயாளங்கைளப் ெபாருட்படுத்துவத ல்ைல.

ெபரியவைகயான ஒழுக்கக் குைறவான ெசயல்களில் ஈடுபடாதவைர

தன்ைன அற ெநற மிக்கவனாக, ஏன் புனிதமானவனாகேவ கருதுக றான்.

ஆனால் அவன் இவ்வாறு ெசய்வதால் அறெநற ப் பாைதையயும் புனிதத்

தன்ைமையயும் இழக்க றான். உலகமும் அவைன உள்ளவாேற அற ந்து,

அவனுக்குப் ெபருமத ப்பு வழங்காமல் ெகாண்டாடாமல், அவைன

ஒருெபாருட்டாகக் கருத ேவண்டியது இல்ைல எனக் கடந்து ெசல்க றது.

உலகம் அறெநற ப் பாைதய ல் ெசல்ல ேவண்டும் என்பதற்காக, சக

மனிதர்கள் ெபரும் தவறுகைளக் ைகவ ட ேவண்டும் என்பதற்காக, அவன்

வ டும் அைறக் கூவல்கள் எல்லாம் எந்தப் பலனும் அளிக்காத ெவற்று

முழக்கங்கேள. அவனால் உலக ல் எந்த மாற்றத்ைதயும் ஏற்படுத்த முடியாது.
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ச று குற்றங்கைளக் கண்டு சரிப்படுத்தத் தவற ய அவனது மேனாபாவம்

அவனது ெமாத்த குணத்த லும், ஊடுருவ அவனது ஆளுைமையச் ச ைதத்து

முக்க யமில்லாதவனாகக் கருதப்படும் ந ைலக்கு அவைன ஆளாக்குக றது.

தவறு என்று ெதரிந்தும் அலட்டிக்ெகாள்ளாமல் ெசய்யத் துணிவதால் அவன்

அவனது இயலாைமையயும் பலவீனத்ைதயும் ெவளிப்படுத்துக றான்.

அவன் எத ர்பார்க்கும் மத ப்பும், மரியாைதயும், ேதடும் ெசல்வாக்கும்

அவைன அைடயாமல் இருக்க ன்றன. முட்டாள்தனத்ைதக் கற்றுக்ெகாள்ள

யாரும் ஆவலாக இல்லாததால் அவைன யாரும் ேதடி வருவது இல்ைல.

அவனது ெசயல்கள் ந ைலத்து ந ன்று ெசழிப்பது இல்ைல-அைசந்தாடும்

நாணலின் மீது யார் சாய்ந்து ெகாள்வார்கள்? அவனது வார்த்ைதகளும்

ேகட்கும் தன்ைமய ல்லாத ெசவ களிேலேய வ ழுக ன்றன. காரணம்

ெசயல்படுத்தப்பட்டு,அனுபவத்தால்,ஞானத்தால்வ ைளந்தவார்த்ைதகளாக

அைவ இல்ைல. எத ெராலிய ன் அைழக்கும் குரைலக் ேகட்டு யார்

ெசல்வார்கள்?

ஞானம் மிக்கவனும் ஞானம் மிக்கவனாக மாற க் ெகாண்டிருப்பவனும்

ெபாதுவாகத் ெதன்படும் அலட்ச யத்த னால் ஏற்படும் தவறுகளில் உள்ள

ஆபத்ைத உணர்க ன்றான். இவ்வைக தவறுகைள குற த்தும் அறெநற

எண்ணங்கைள நைடமுைறகைளச் ெசயல்படுத்துவது பற்ற யும் ெபரிதாக

எந்த ஒரு முக்க யத்துவத்ைதயும் வழங்காமல் ெபரும்பாலானவர்கேள

ஒதுக்க த் தள்ளினாலும், அலட்ச யப் ேபாக்க லிருந்து வ டுபடுவது தான்

மீட்ச க்கான வழி என்று அவன் உணர்க றான் . மற்றவர்களால் பார்த்து

உணரப்பட முடியாத தன் அகம்பாவத்த ற்கு எத ரான ேபாைர , கண ேநரேம

தன்னுள் ந கழும் அந்தப் ேபாராட்ட கணங்கைள அைமத யாக ஒவ்ெவாரு

நாளும் ேமற்ெகாள்க றான்.

எவன் ச ற ய கடைமகள், ெசயல்கள், வார்த்ைதகள், எண்ணங்கள்

ஆக யவற்ற ன் ெபரு முக்க யத்துவத்ைத உணர்க றாேனா அவன்

புனிதனாக றான். தன்னுைடய ஒவ்ெவாரு எண்ணத்தாலும், ஒவ்ெவாரு

ெசயலாலும் நன்ைமேயா தீைமேயா வ ைளவைத, ெதாைல தூரத்த ற்கும்

காலம் கடந்தும் அைவ பயணம் ெசய்யும் ஆற்றல் ெகாண்டைவ என்று
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உணர்க றான். எண்ணில் அடங்காத ச றுச று வ ஷயங்கைள ந ைறேவாடும்,

குைறேவாடும் ெசய்வதன் வ ைளேவ தன் வாழ்வாக, தன் குணமாக

மாறுவைத உறுத யாக உணர்ந்து தன்ைன உள் ேநாக்க க் கவனிக்க றான்,

வ ழித்த ருக்க றான், தூய்ைமப்படுத்த க் ெகாள்க றான், தன் தவறுகைளப்

படிப்படியாகத் த ருத்த க்ெகாள்க றான்.

கடல் நீர்த்துளிகளால் ஆனேத, பூமியும் மண்துகள்களால் ஆனேத.

நட்சத்த ரமும் ச றுச று ெநருப்புப்ெபாற களால் ஆனேத. இது ேபாலேவ

எண்ணங்களாலும், ெசயல்களாலும் ஆனேத வாழ்வு. அைவ இல்ைல

என்றால் வாழ்வுமில்ைல. ஒவ்ெவாரு மனிதனது வாழ்வும், அவனிடமிருந்து

ெவளிவந்த எண்ணங்களின், ெசயல்களின் வ ைளவுகேள. அவற்ற ன் கூட்டு

உருவமாகேவ அவன் வ ளங்குக றான். குற ப்ப ட்ட வரிைசப்படி ஓர் ஆண்டு

ந கழ்வது ேபால ஒரு மனிதனது குணமும் வாழ்வும் அவனது வரிைசயான

எண்ணங்களாலும் ெசயல்களாலுேம உருவாக ன்றது. அவனது ெமாத்த

வாழ்ைவ சீர்தூக்க ேநாக்க னால் அத ல் அவனது ச ற ய எண்ணங்களின்-

ெசயல்களின் பத ைவயும் , சாயைலயும் கூடக் காண முடியும்.

எல்லா வைகயான வ ஷயங்களும் பருவ ந ைலகளும்

ஒன்று ேசர்ந்து தான் ,

ஒரு ஆண்டும் பூமி பந்தும் உருவாக ன்றன.

துளிதுளியான அன்பும், இரக்கமும், தாராள உள்ளமும்,

வ ட்டுக்ெகாடுத்தலும் ஒன்று ேசர்ந்ேத , ஒருவனது உள்ளத்ைத இரக்கக்

குணமும், தாராள மனமும் ெகாண்டதாக மாற்றுக ன்றன. ச றுச று

வ ஷயங்களில் தன்னலமின்ற ச் ெசயல்படுவதும், ெபாறுைமையக்

கைடப்ப டிப்பதும் தன் அகம்பாவத்த ன் மீது ெவற்ற க் ெகாள்வதும் தான்

ஒருவனது உள்ளத்ைத வலிைமயாகவும், உயர்ந்ததாகவும் மாற்றுக ன்றன.

ச று வ ஷயங்களில் கூட ேநர்ைமயாக நடந்துக் ெகாள்பவேன உண்ைமய ல்

ேநர்ைமயான மனிதனாவான். உச்சரிக்கும் ச ற ய வார்த்ைதய லும்

ெசய்யும் ச ற ய ெசயலிலும் உயர்ந்து வ ளங்குபவேன உண்ைமய ல் உயர்

மனிதனாவான்.
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அவ்வப்ெபாழுது ந கழும் ச றுச று எண்ணங்களும் ெசயல்களும்

வாழ்ைவப் பாத க்க முடியாது என்று ந ைனப்பது வழிதவறுவதற்குப் ெபரும்

காரணமாக ன்றது. கடந்து ெசல்லும் ஒவ்ெவாரு எண்ணமும் ெசயலுேம

வாழ்வ ன் அடித்தளமும் ஜீவனும் ஆகும். இைத முழுதும் புரிந்து உணர்ந்து

ெகாண்டால் காணப்படும் ஒவ்ெவான்றும் புனிதமானதாக, ெசய்யப்படும்

ஒவ்ெவான்றும் வழிபாடாக வ ளங்கும். எண்ண முடியாத அளவ லான

ச றுச று வ ஷயங்களில் உண்ைம அடங்க யுள்ளது. அைரகுைறய ன்ற

முழுதாக ஒன்ைறச் ெசய்பவேன த றைமசாலி.

ேதடிய ெசல்வமும் , ெபாருளும், உைடைமகளும் மைறந்து ேபாகும்.

கருத்துகள் மாறும்.

ேவக உணர்ச்ச கள் ந ைலயானைவ அல்ல .

ஆனால் சூழ்ந ைலகளின் புயைல சந்த த்துத் ந ைலகுைலயாமல் ெசய்த

கடைமேயா தன் பங்ைக ஆற்றும் வைர மைறயாமல் ந ற்கும் .

உங்கள் வாழ்ைவ ச றுச று பாகங்களாக வாழ்க றீர்கேள அன்ற

ெமாத்தமான ஒேர வடிவ ல் அல்ல. ச றுச று பாகங்கள் இைணந்த ஒரு

முழுைமயான வடிவேம உங்கள் வாழ்வு. இந்தப் பாகங்களிலிருந்ேத

அந்த ஒேர முழுைம உருவாக ன்றது. நீங்கள் தடம் புரளாமல் உறுத யுடன்

முடிெவடுத்தால், ஒவ்ெவாரு பாகத்ைதயும், பகுத ையயும் இனிைமயாக

வாழ முடியும். அவ்வாறு வாழும்ேபாது அந்த முழுைமய ல் ஒன்றும்

வ ரும்பத்தகாததாக இருக்க முடியாது. ச ல்லைற நாணயங்கைளப்

பார்த்துக் ெகாண்டால் நாணயத் தாள்கள் தம்ைமத் தாேம பார்த்துக்

ெகாள்ளும் என்பது ெபாருள் சார்ந்த பழெமாழி என்று மட்டும் ெகாள்ள

முடியாது. ச ற யவற்ைறத் த ருந்தச் ெசய்தால் ெபரியைவ தாமாகேவ

சரியாக நடக்கும் என்னும் ேபருண்ைமைய வ ளக்கும் பழெமாழியாகும்.

இங்ேக, இப்ெபாழுது ந கழ்ந்து ெகாண்டிருக்கும் ஒன்ைறச் சரியாகச் ெசய்ய

ேவண்டும் என்று உணர்ந்து ெகாண்டால் இவற்ற ன் கூட்டுத் ெதாைகயான

வாழ்ைவயும் குண இயல்புகைளயும் பாதுகாத்துக் ெகாள்ளலாம். ேபரருளின்

துைணேயாடு கூடிய ெமய்யற ேவாடு வ ளங்கலாம். பலரும் புகழும்
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அரும்ெபரும் சாதைனகைளப் புரிய ேவண்டும் என்று எந்த ஏக்கமும்

ெகாள்ளாதீர்கள். நீங்கள் இங்ேக- இப்ெபாழுைத, சரியாக வாழ்ந்தால், அைவ

தன்னாேலேய நடக்கும். உங்களது எல்ைலையச் சுருக்கும், உங்களுக்குக்

கட்டுப்பாடுகள் வ த க்கும், உங்களது தற்ேபாைதய கடைமையக் குைற

கூறாதீர்கள். உங்கைள எட்டாமல் தள்ளிேய ந ற்கும் ெபரும் ெசயல்கைளச்

ெசய்ய ேவண்டும் என்று வீணாகச் ச ந்த க்காதீர்கள். ஆனால் தன்னலம்

என்பது அறேவ இன்ற முழுைமயான ஈடுபாட்டுடன் உங்களது இப்ெபாழுத ன்

கடைமையச் ெசவ்வேன ந ைறேவற்றுங்கள். கவனமின்ைமைய

வ லக்குங்கள். முனுமுனுப்ைப வ லக்குங்கள். இவ்வாறு நீங்கள் ெசயல்பட,

இவ்வளவு நாள் நீங்கள் எத ர்பார்த்துக் காத்த ருந்த உயர்ந ைல உங்கள்

முன் அதுவாகேவ வரத் ெதாடங்க வ டும். ஒன்ைறப் ெபற ந ைனக்கும்

ேபாது அதற்கு ஈடான மற்ெறான்ைற ெகாடுக்காமல் ெபற ந ைனப்பது

கீழான பலவீனமாகும். ெவளி உலகப் புகழ்ச்ச கைளப் ெபற முைனயாதீர்கள்.

உங்கள் உள்ளத்த ல் உயர் தன்ைமைய வளர்க்க பாடுப்படுங்கள். இைத

நீங்கள் இப்ெபாழுது இருக்கும் ந ைலய லிருந்ேத ெதாடங்குங்கள்.

உங்களது கடைமய ன் மீது உங்களுக்கு ஏற்படும் மனச்ேசார்வ ற்கும்

ெவறுப்ப ற்கும் ஆன காரணம் என்பது உங்கள் மனத ல் தான் இருக்க ன்றது.

உங்கள் கடைமையக் குற த்து ேநாக்கும் மனப் பார்ைவைய மாற்ற க்

ெகாள்ளுங்கள். அவ்வாறு மாற்ற க் ெகாண்டப ன் ேகாணலான பாைதயாகத்

ெதரிந்த ஒன்று ேநர்வழியாகக் காட்ச யளிக்க றது. கடைமய ன் மீது இருந்த

ெவறுப்பு வ ருப்பமாக மாறுக றது.

உங்கைளக் கடந்து ெசல்லும் ஒவ்ெவாரு ெநாடியும் வலிைமயானதாக,

களங்கமற்றதாக, பயனுள்ளதாகஇருக்கும்படிபார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். முழு

ஈடுபாட்ேடாடும் தன்னலமற்றத் தன்ைமேயாடும் ஒவ்ெவாரு ெசயைலயும்

கடைமையயும் ெசய்யுங்கள். உங்களது ஒவ்ெவாரு எண்ணமும், ெசால்லும்,

ெசயலும் இனிைமயானதாக, உண்ைமயானதாக இருக்கட்டும். இவ்வாறு

பய ற்ச யாலும்,அனுபவத்தாலும்வாழ்வ ன்ச ற யவ டயங்களது,மத ப்ப டவும்

அளந்து கூறவும் முடியாத, முக்க யத்துவத்ைதக் கற்று உணருங்கள்.

ந ைலத்து ந ற்கும் ேபரருைள ச ற து ச ற தாகப் ெபருமளவு நீங்கள்

www.Kaniyam.com 36 FreeTamilEbooks.com



ஆர். பட்டாப ராமன் பாபாசாேகப் டாக்டர் அம்ேபத்கர்

ெபறுவீர்கள்.
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3. பிரச்சிைனகைளயும், குழப்பங்கைளயும்

சந்தித்து மீள்வது

மனிதனாக வாழ வ ரும்புபவன் தன்ைனத் தாேன ஆள
ேவண்டும் .

அவேன அவன் தைலவனாக இருக்க ேவண்டும் .

அச்சங்கைளயும் நம்ப க்ைககைளயும் கடந்து

தனியாக இருக்கும் துணிவும் உறுத யும் ேவண்டும்.

–ெஷல்லி

நீங்கள் குற பார்த்து எய்தது இலக்ைகத் எட்டத் தவற யதா?

இலக்கு இன்னும் அங்ேக தான் மின்னிக்ெகாண்டிருக்க றது.

ேபாட்டிய ன் இைடய ல் மயங்க வ ழுந்து வ ட்டீர்களா?

அடுத்து வரப்ேபாக ன்ற ேபாட்டிக்குத் தயாராகுங்கள்.

–எல்லா வீலர் வ ல்காக்ஸ்

ப ரச்ச ைனகளில், குழப்பங்களில் பல மடங்கு நன்ைமகள் கலந்து

இருக்க ன்றன, அவற்ைறப் ப ரித்து எடுத்துக் ெகாள்ளலாம் என்று கூற னால்

அது சந்ேதகத்துக்கு இடமின்ற முட்டாள்தனமாகப் பலருக்கும் ேதான்றும்.

ஆனால் உண்ைம எப்ேபாதும் முரண்பாடாகேவ இருக்கும். சாபமாக

முட்டாளுக்குத் ேதான்றும் ஒன்று, வரமாகப் புத்த சாலிக்கு காட்ச யளிக்கும்.

அற யாைமய லும் பலவீனத்த லுேம துன்பங்கள் உருவாக வளர்க ன்றன.

ப ரச்ச ைனகளும், குழப்பங்களும் ப ன் வரக்கூடிய துன்பத்ைத தடுப்பதற்காக

அற ைவயும் வலிைமையயும் வளர்த்துக் ெகாள்ள ேவண்டும் என்று முன்

எச்சரிக்ைக ெசய்யேவ வருக ன்றன.

வாழ்ைவச் சரியாக வாழும் ேபாது வாழ்ைவப் பற்ற ய ஒரு புரிந்துணர்வு

ஏற்படும், ப ன்பு ப ரச்ச ைனகளின் அளவும் எண்ணிக்ைகயும் குைறயும்.
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குழப்பங்கள் ெமல்ல மைறயும். உண்ைமய ல் அந்தப் ப ரச்ச ைனகளும்,

குழப்பங்களும் ந ைலய ல்லாமல் வ லக ஓடும் காைல ேநரப் பனி

ேபான்றைவ தான் .

உங்களது ப ரச்ச ைன உங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள சூழ்ந ைலய லிருந்து

தான் உருவாக ய ருக்க ன்றது என்றாலும் அந்தச் சூழ்ந ைல

உங்கள் ப ரச்ச ைனக்குக் காரணமல்ல. அந்த சூழ்ந ைலைய எந்த

மனக்கண்ேணாட்டத்த ல் காண்க றீர்கள் என்ன மனந ைலய ல் எவ்வாறு

ைகயாள்க றீர்கள் என்பத லிருந்து தான் உங்களது ப ரச்ச ைன

உருவாக ன்றது. குழந்ைதக்குக் கடினமாகத் ெதரியும் ஒன்று பக்குவப்பட்ட

மனைதயுைடய மனிதனுக்குக் கடினமாகத் ெதரியாது. முட்டாளுக்குக்

குழப்பத்ைத அளிக்கும் ஒன்று, புத்த சாலிக்கு எந்த வ த குழப்பத்ைதயும்

அளிக்காது.

ச ல எளிய பாடங்கைளக் கற்றுக் ெகாள்ளத் ெதாடங்கும் ேபாது எந்தப்

பய ற்ச யும் ெபற்ற ராத குழந்ைதய ன் மனம் மைலையக் கடப்பது ேபாலப்

ெபரும்பாடுபடுக றது. அந்தப் பாடத்ைதக் கற்று கடந்து ெசல்வதற்காக

துடிதுடிப்புடன் கூடிய கடின உைழப்ைப மணிக்கணக்க ல், நாள் கணக்க ல்,

ஏன் மாதக்கணக்க ல் கூட அந்தக் கடின உைழப்ைப அது வழங்க ேவண்டி

இருக்க ன்றது. தாண்டிச் ெசல்ல முடியாத உயரமாகத் ேதாற்றமளிக்கும்

அந்தத் தைடக்கல்ைல படிக்கல்லாக்கும் முயற்ச ய ல் அந்தக் குழந்ைத

எவ்வளவு குழப்பத்துக்கு உள்ளாக ன்றது, எவ்வளவு கண்ணீர் துளிகைளச்

ச ந்துக ன்றது, என்றாலும் அந்தக் குழந்ைதய ன் அற யாைம தாேன அதற்குக்

காரணம். அதன் நீண்ட கால நல்வாழ்வ ற்குத் ேதைவயான பயன்படும்

அற ைவயும், வலிைமையயும் வளர்த்துக் ெகாள்ள அந்த முயற்ச ய ல்

ஈடுபட்டுப் பாடத்ைத அது கற்ேற ஆக ேவண்டும்.

(வளர்ந்த குழந்ைதகளாக ய) மனிதர்கள் வாழ்வ ல் சந்த க்கும்

துன்பங்களும்/ப ரச்சைனகளும் அைதப் ேபான்றது தான். அவர்கள்

அைதச் சந்த த்து அைதப் புரிந்துக் ெகாண்டு கடந்து வருவது அவர்களது

வளர்ச்ச க்கும் முன்ேனற்றத்த ற்கும் முக்க யமானதாகும். தீர்க்கப்படும்

ஒவ்ெவாரு ப ரச்ச ைனயும் அனுபவத்ைத வழங்குக றது. உள்ளுணர்ைவ
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வளர்க்க ன்றது. ஞானத்ைதத் தருக ன்றது. பயன் அளிக்கப்ேபாக ற

பாடத்ைதக் கற்றுக் ெகாள்ள உதவ ெசய்துள்ளது. இைவ எல்லாவற்ேறாடும்

கூடேவ ெசய்து முடிக்கப்பட ேவண்டிய ேவைல ெவற்ற கரமாக முடிக்கப்பட்ட

மக ழ்ச்ச ையயும் மனந ைறைவயும் வழங்குக றது.

ப ரச்ச ைனகள்/இடர்பாடுகள் என்பதன் உண்ைமயான சாரம்சம்

என்ன? முழுைமயாகக் ைகப்பற்ற முடியாமல் புரிந்து ெகாள்ள முடியாமல்

இருக்கும் சூழ்ந ைல அன்ற அது ேவறு என்ன? எனேவ அது இது வைர

ெசயல்பட்டைத வ ட இன்னும் அத கப் புத்த க்கூர்ைமேயாடு இன்னும்

ஆழமான உள்ளுணர்ேவாடு ெசயல்பட்டு வளர்ச்ச ப் பாைதய ல் ெசல்ல

ேவண்டும் என்று வலியுறுத்தேவ அது வருக றது. உள்ேள ஒளிந்து ெகாண்டு

இருந்த த றைமைய ேவகமாகத் தட்டி எழுப்புக ன்றது, பயன்படுத்தப்படாமல்

இருந்த ஆற்றைல ெவளிக் ெகாண்டு வரத் அது பாடுபடுக ன்றது. மைறந்ேதா

மறக்கப்பட்ேடா இருந்த மற்ற வழிகைளச் சுட்டி காண்ப க்க ன்றது. எனேவ

இடர்பாடு என்பது நன்ைம ெசய்யும் ேதவைத, உதவ ெசய்யும் நண்பன்,

வழிக்கட்டும் ஆசான், ஆனால் அது மாறுேவடம் தரித்து வந்துள்ளது.

ெபாறுைமயாகஅதுகூறவருவைதக்ேகட்டுச்சரியாகப்புரிந்துக்ெகாண்டால்

ேபரற வ ற்கும் ேபர் அருளுக்கும் ஆன பாைதக்கு அது அைழத்துச் ெசன்று

வ டும்.

ப ரச்ச ைனகள் இல்லாமல் எந்த முன்ேனற்றேமா மாற்றேமா மலர்ச்ச ேயா

இல்ைல. ப ரச்ச ைனகள் இல்ைல என்றால் உலெகங்கும் ேதக்க ந ைல

ஏற்படும், மனித இனமும் சரிைவ ேநாக்க ச் ெசல்லும்.

ப ரச்ச ைனகள் தன்ைன ேநாக்க வரும் ேபாது மனிதன் மக ழ்ச்ச

அைடயட்டும். காரணம், தன் த றைமகைளக் கட்டிப் ேபாடும் பைழய

பாைதய ன் முடிவு அல்லது தன் முட்டாள் தனங்களின் முடிவு ெநருங்க வ ட்டது

என்பைதேய ப ரச்ச ைனகளின் வருைக உணர்த்துக ன்றது. அவன் தன்

முழு ஆற்றைலயும், அற ைவயும் பயன்படுத்த இந்த இக்கட்டிலிருந்து

வ டுபட்டு ேவறு ச றந்த வழிையக் கண்டு அைடய ேவண்டும் என்பதற்காகேவ

ப ரச்ச ைன அவைன நாடி வந்துள்ளது. அவனுள் உைறயும் த றைமகள்

இன்னும் பரந்த எல்ைலய ல் முழுைமயாகச் ெசயல்படும் வாய்ப்ப ற்காகக்
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காத்த ருக்க ன்றன என்பைத உணர்த்தேவ ப ரச்ச ைனகள் அவைனத் ேதடி

வந்துள்ளன.

எந்தச் சூழ்ந ைலயும் ப ரச்ச ைனையக் ெகாடுத்ேத ஆகேவண்டும்

என்று உருவாவத ல்ைல. அந்தச் சூழ்ந ைலையக் கூர்ந்து கவனித்துச்

உள்ளுணர்ேவாடு ெசயல்படும் த றைமயும் அற வும் ேபாதாமல் இருப்பேத

ப ரச்ச ைனைய ஏற்படுத்துக ன்றது. எனேவ ஒரு ப ரச்ச ைனய லிருந்து

மீண்டு வரும் ேபாது , பல த றைமகள் ெவகுமத களாக உடன்வருக ன்றன.

ப ரச்ச ைனஎன்பதுஎந்தக்காரணமுமின்ற த டீெரன்றுஉத த்தஒன்றல்ல.

அது உருவாவதற்குப் பல்ேவறு காரணங்கள் இருக்க ன்றன. அந்தப்

ப ரச்ச ைனய ல் ச க்க யுள்ள மனிதனின் வளர்ச்ச ையயும் மனத ல் ெகாண்டு

இயற்ைகய ன் ந யத தான் இந்தப் ப ரச்ச ைனகைள அைழத்து வந்துள்ளது.

இங்குத் தான் துன்பத்த ற்குள் நன்ைம ஒளிந்த ருக்க ன்றது.

ச ல வைகயான ெசயல்பாடுகைளயும் நைடமுைறகைளயும்

கைடப டிப்பது தப்பாமல் குழப்பங்கைளயும் ச க்கல்கைளயும் ஏற்படுத்தும்.

ேவறு ச ல வைகயான ெசயல்பாடுகைளயும் நைடமுைறகைளயும்

கைடப டிப்பதால் எந்தக் குழப்பமும் ச க்கலுமற்ற ெதளிவான ந ைல

உறுத யாகப் ப றக்கும். எவ்வளவு இறுக்கமாக மாயக் கய றுகளால் ஒருவன்

தன்ைனச் கட்டிப்ேபாட்டுக் ெகாண்டு இருந்தாலும் அவன் எப்ேபாதுேம

தன்ைன அத லிருந்து வ டுவ த்துக் ெகாள்ளலாம். அவன் அற யாைமயால்

எண்ணற்ற குழப்பமான பாைதகளில் வழி தவற ெசன்று தவ த்தாலும்

அவன் ேதடும் நல்வழிப் பாைதைய அவனால் கண்டு அைடய முடியும்.

எந்தக் குழப்பமும் இல்லாத ெதள்ளத் ெதளிவான அந்த ேநர்வழிய ல்

ெசன்று அருளும் ெமய்யற வும் ஒளிவீசுக ன்ற நகைர அவன் அைடய

முடியும். ஆனால் எதுவும் ெசய்யாமல் வீணாக உட்கார்ந்து ெகாண்டு

அழுது அரற்ற , புலம்ப , வருந்த , தனக்கு இன்ெனாரு வைகயான சூழ்ந ைல

ேநர்ந்த ருந்தால் என்று குற க்ேகாளின்ற ஆைசப்பட்டு ஏங்க க் ெகாண்டு

இருப்பதால் அந்தப் பாைதைய அைடயமுடியாது. அவனது குழப்பமான

மனந ைல வ ழிப்புணர்வுடன் ச ந்த த்துச் ெசயல்பட அவனுக்கு அைழப்பு

வ டுக்க ன்றது. அவன் தன்ைனத் தாேன வழி நடத்த க் ெகாள்ளும்
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வலிைமைய அைடய ேவண்டும். ஆழ்ந்து ேயாச த்துப் ப ன்வாங்காமல்

உறுத யாகச் ெசயல்பட்டு வ ழுந்த ந ைலய லிருந்து மீண்டு எழ ேவண்டும்.

வருத்தப்படுவதாலும் பதட்டப்படுவதாலும் எந்தப் பயனுமில்ைல. அது

ப ரச்ச ைனைய மிைகப்படுத்த க் கவைலையத் தான் அத கரிக்கும். அவன்

அைமத யாகச் ெசயல்பட்டு தன் ந ைலையச் சரிப்படுத்த முைனய ேவண்டும்.

கடந்து வந்த பாைதையப் ப ன்ேனாக்க ஆராய்ந்து பார்த்து, தற்ேபாது

உள்ள அவன் ந ைலக்கு அவன் அப்ெபாழுது எடுத்த முடிவுகேள முக்க யக்

காரணம் என்று அற ந்து ெகாள்ளட்டும். அன்று அவன் ெசய்த தவறுகைளச்

சட்ெடன்று உணர்வான். எந்த இடத்த ல் தவறான த ைச த ரும்ப னான் என்று

கண்டுப டிப்பான். எந்த இடத்த ல் இன்னும் சற்று கூடுதல் கவனத்ேதாடு

ெசயல்பட்டு இருக்கலாம், சரியான முடிைவச் ச ந்த த்து எடுத்த ருக்கலாம்,

பணத்ைதேயா ெபாருைளேயா ேவறு ஏேதனும் ஒன்ைறேயா வீணாக்காமல்

இருந்த ருக்கலாம், தன் அகம்பாவத்ைத அழித்த ருக்கலாம் என்று அவனுக்கு

நன்ைம ெசய்யக் கூடியவற்ைற எண்ணுவான். எவ்வாறு, ெமல்ல

ெமல்ல வைலய ல் ச க்க க்ெகாண்ேடாம், தீர ஆேலாச த்துத் ெதளிந்த

அற ேவாடு ெசயல்பட்டிருந்தால் ேவெறாரு உண்ைமயான பாைதய ல்

பயணத்ைத ேமற்ெகாண்டிருக்கலாம் என்று எண்ணுவான். தன் பைழய

ெசயல்பாடுகளின் அனுபவத்த லிருந்து வ ைலமத க்க முடியாத ஞானத்ைதக்

கைடந்ெதடுத்த அடுத்தக் கனேம, அவனது ப ரச்ச ைனய ன் வீரியமும் வீச்சும்

குைறந்த ருக்கும். அந்தப் ப ரச்ச ைனைய உணர்ச்ச வசப்படாமல் அணுக ,

உற்று ேநாக்க முழுவதுமாக ஆராய்ந்து, எல்லாக் ேகாணங்களிலும் இருந்து

கவனித்த ப ன் அடுத்துத் தான் எடுக்கேவண்டிய நடவடிக்ைககைளயும்,

ெசயல்பட ேவண்டிய வழிமுைறகைளயும் கைடப்ப டிக்க ேவண்டிய ஒழுக்க

ெநற கைளயும் ேமற்ெகாள்வான். இவ்வாறு ெசய்ய, ப ரச்ச ைனயாக இருந்த

ஒன்று ப ரச்ச ைனய ல்லாமல் ஆக வ டும். காரணம், அதற்குள் இருந்து

ேநர் வழிேதான்ற வ ட்டது. காலத்த ற்கும் உதவும் ஒரு பாடத்ைத அவன்

கற்றுக் ெகாண்டுவ ட்டான். அவனிடமிருந்து த ரும்பப் பற க்கப்பட முடியாத

ஞானத்ைதயும் ேபரளுைளயும் அவன் ஓரளவு ஈட்டி இருக்க றான் .

அற யாைம, சுயநலம், முட்டாள்தனம், கண்மூடித்தனம் ேபான்ற இைவ

எல்லாம் எப்படி குழப்பத்த லும் ச க்கல்களிலும் ெகாண்டுப் ேபாய் வ டுேமா,
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அது ேபாலேவ அற வும், பரந்த மனமும், ெமய்யற வும், உள்ளுணர்வும்

இனிைமயான ந ம்மத யான சூழ்ந ைலக்கு அைழத்துச் ெசல்லும். இைத

அற ந்தவன் ப ரச்ச ைனகைள அச்சமற்ற உணர்வுடன் சந்த ப்பான். அவற்ைற

அவன் ெவன்று கடந்து ெசல்லும் ேபாது தவறானைவகளிலிருந்து

உண்ைமைய, துன்பத்த லிருந்து இன்பத்ைதக் குழப்பத்த லிருந்து

ந ம்மத ையப் ெபறுவான்.

ஒரு மனிதனுக்கு எந்த அளவ ற்குப் ப ரச்ச ைனையச் சந்த த்து

மீள்வதற்கான வலிைமய ருக்க றேதா அந்த அளைவ மீற ய ப ரச்ச ைன

ஒரு ேபாதும் அவைன நாடி வருவது இல்ைல. ப ரச்ச ைனையக் கண்டு

வருந்துவது வீண் ேவைல மட்டுமல்ல, அது முட்டாள்தனமும் கூட.

ஏன் என்றால் வருந்துவதற்குச் ெசலவ டப்படும் சக்த யானது, அந்தப்

ப ரச்ச ைனைய ேநாக்க ச் ெசலுத்த ேவண்டிய அற ைவயும், ஆற்றைலயும்

மூழ்கச் ெசய்துவ டுக றது. ஒவ்ெவாரு ப ரச்ச ைனையயும் சரியான

வ தத்த ல் அணுக னால் அத லிருந்து மீளலாம். எனேவ பதட்டப்படுவது

ேதைவயற்றதாகும். ஒன்ற லிருந்து மீண்டு வரமுடியாது என்று உறுத யாகத்

ெதரிந்துவ ட்டால், அைதப் ப ரச்ச ைன என்று கூற முடியாது. அது

சாத்த யமற்றது என்று கூற ேவண்டும். அந்தச் சாத்த யமற்ற சூழ்ந ைலய லும்

பதட்டப்படுவதால் பயன் இல்ைல. அதற்குக் கட்டுப்பட்டு நடப்பது தான்

தைலச றந்த ஒேர வழி.

இதயத்தால் உணருங்கள்

ெபாய்யான கடவுள்கள் வ லகும்ேபாது

உண்ைமயான கடவுள் உள்ேள புகும்.

ஒருவனது வீட்டுப் ப ரச்ச ைனகள், ெபாது வாழ்வ லும் சமூகத்த லும்

அவனுக்கு ஏற்படும் ப ரச்ச ைனகள், அவனது ெபாருளாதாரப் ப ரச்ச ைனகள்

ஆக யைவ எல்லாம் அவனது அற யாைமயால் தான் உத த்தன. அைவ

உத த்ததன் காரணம் அவன் ஆழ்ந்த பண்படுத்தப்பட்ட பக்குவமான பரந்த

அற ைவப் ெபற ேவண்டும் என்பேத. அது ேபாலேவ சமயக் ேகாட்பாடுகளில்

ஒருவனுக்கு ஏற்படும் சந்ேதகங்கள், மனக் குழப்பங்கள், இதயத்ைதச்
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சூழும் கருேமகங்களின் ந ழல் ஆக யைவ எல்லாம் ெமய்யற வு மலரப்

ேபாகும் ஒளிமயமான புத ய ெபாழுத ன் வருைகையக் குற ப்பைவ ஆகும்.

ஆன்மீக ந ைலய ல் அடுத்த ந ைலக்கு அவன் ெசல்ல அவைனத் தயார்

படுத்துபைவகளாகும்.

வாழ்வ ன் புத ருக்கான வ ைடையக் காணும் முயற்ச ய ல் ஈடுபடுவதன்

வ ைளவாக ஒருவனது மனத ல் ஆழ்ந்த குழப்பங்கள் ந ைலக் ெகாள்ளும்

நாள், உண்ைமய ல் அவனது வாழ்வ ல் ஒரு மகத்தான நாளாகும். (அவனுக்கு

அப்ேபாது அது ெதரிந்து இருக்காது என்றாலும் கூட.) காரணம், இதுவைர

அற ந்த வட்டத்ைதச் சுற்ற சுற்ற வந்து அைடந்துள்ள சலிப்ப னால் அவன்

பைழய வட்டத்த லிருந்து ெவளிேயற ேவண்டிய நாள் ெநருங்க வ ட்டைத

அது உணர்த்துக றது. உண்ணுவதும் உறங்குவதும் உடுப்பதும்

உைறவதும் புலனின்ப ஆைசகளில் ஈடுபடுவதும் என அவற்றுக்காக

மட்டும் பாடுபடாமல் தன்னுள் எழும் உயர் எண்ணங்கைளச் ெசயல்படுத்தும்

நாள் வந்துள்ளைத அது குற க்க ன்றது. இனி அவன் ஒரு “மனிதனாக”

வாழ்வான். அவன் மனத ன் எல்லா ஆற்றல்கைளயும் பயன்படுத்த வாழ்வ ன்

ேசாதைனகளுக்கும், மனைத வாட்டும் குழப்பங்களுக்கும் வ ைடைய

அளிப்பான். இந்தச் ேசாதைனகளும் குழப்பங்களும் உண்ைமய ன்

கட்டைளையக் ேகட்கும் பைடவீரர்கள். ெமய்யற வு என்னும் ேகாய லின்

நுைழவாய லில் இருக்கும் பாதுகாவலர்கள்.

ெபரும் ேசாதைனகள் வரும்ேபாது

தப்புவதற்கு வழிகைளேயா காரணங்கைளேயா ேதடாமல்

அைமத யாக எத ர்ெகாள்பவேன உயர் மனிதனாவான்.

சுயநலமாகச் ேசாம்ப த் த ரிவத லும் பட்டியலில் ேசர்த்துக் ெகாள்ள

முடியாத அற வீணங்களிலும் த ரும்பவும் தன்ைன ஈடுபடுத்த க்

ெகாள்ளமாட்டான். புலனின்ப இச்ைசகளில் முழ்க த் த ைளக்க மாட்டான்.

இைடெவளிய ன்ற த் ெதாடரும் தன் இதயத்த ன் இருண்ட வ வரிக்க

முடியாத இரகச ய வ சாரைனய லிருந்து தப்ப த்து ஓட வழித்ேதட மாட்டான்.

அவனுக்குள் இருந்த ெதய்வீகத் தன்ைம வ ழித்துக் ெகாண்டுவ ட்டது.
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மாயஇரவ ன் முன்ப ன் ெதாடர்ப ல்லாத குழப்பமான ேதாற்றங்கள் மைறந்து

உண்ைமய ன் ெதளிவான காட்ச க ைடக்கும் வைர அந்தத் வ ழித்துக்

ெகாண்ட அந்த ெதய்வீகத் தன்ைம இனி கண் துஞ்சாது.

உயர் எண்ணங்கைளயும் ெசயல்கைளயும் ெசய்ய ேவண்டும் என்று

தன்னுள்ளிலிருந்து அைழப்பு எழுந்த ப ன் ஒரு மனிதனால் அதற்குச் ெசவ

சாய்க்காமல் ச ற து கூடக் காலத்ைதக் கடத்த முடியாது. அவனது வ ழித்து

எழுந்த ஆற்றல்கள் அவனது குழப்பங்களுக்கு வ ைட காண இைடவ டாமல்

அவைனத் துருத்த க் ெகாண்ேட இருக்கும். இனி அவனால் பாவத்த ல்

ந ம்மத யாக இருக்க முடியாது. தவறுகளில் ஓய்ைவப் ெபற முடியாது.

ெமய்யற வ ல் மட்டுேம இனி அவன் தஞ்சம் புகுவான்.

தன்னுைடய சந்ேதகங்களும் குழப்பங்களும் தனது அற யாைமய ன்

வ ைளவாகேவ ப றந்துள்ளன என்று உணர்ந்து தன் அற யாைமய லிருந்து

ஒளிந்துெகாள்ளாமல்அைதஏற்றுக்ெகாண்டுப ன்அைதஅகற்றஒவ்ெவாரு

நாளும் ேசார்வைடயாமல் பாடுபடுபவன் ேபரருள் ெபற்றவன் ஆவான். ஏன்

என்றால் அவன் இப்ெபாழுது நுைழந்துள்ள ஒளி வீசும் பாைத இருண்ட

ந ழைல எல்லாம் அகற்ற வ டும். சந்ேதகங்கைள எல்லாம் கைரத்துவ டும்.

வாழ்ைவ அழுத்தும் எல்லாப் ப ரச்ச ைனகளுக்கும் வ ைடையத் தரும்.

நீண்ட நாள் பாடுபட்டுக் கற்றுக் ெகாண்ட பாடத்த னால் ஒரு குழந்ைதக்கு

ஏற்படும் மக ழ்ச்ச ேபான்று உலக வாழ்வ ன் ப ரச்ச ைன ஒன்ைற தீர்க்கும்

ேபாது மனிதனது இதயமும் மக ழ்ச்ச ய ல் த ைளக்கும். ஆனால் எல்லாக்

காலங்களிலும் தன்னுள் ந ைலயாக இருந்த முக்க ய ேகள்வ களுக்கு வ ைடக்

காண குழம்ப ேபாராடி இறுத ய ல் வ ைடையக் கண்டு அற யாைம இருைள

அகற்றும் நாளிேலா உலக வாழ்வ ன் ப ரச்ச ைனைய ெவன்றைத வ டப் பல

மடங்கு மக ழ்ச்ச ய லும் ந ம்மத ய லும் அவன் இருப்பான்.

உங்களுைடய ப ரச்ச ைனகைளயும் குழப்பங்கைளயும் ெகட்டைவயாகப்

பார்க்காதீர்கள். அவ்வாறு ெசய்தால் அவற்ைறக் ெகட்டைவயாகேவ

மாற்றுக றீர்கள். ஆனால் அவற்ைற நன்ைமைய வழங்க வந்த தூதனாகேவ

கருதுங்கள். அைவ உண்ைமய ேலேய நன்ைமய ன் தூதன் தான்.

அத லிருந்து தப்ப வ ட முடியும் என்று ந ைனக்காதீர்கள். அது முடியாது.

www.Kaniyam.com 45 FreeTamilEbooks.com



ஆர். பட்டாப ராமன் பாபாசாேகப் டாக்டர் அம்ேபத்கர்

அவற்ற லிருந்து தூர ஓடிவ டேவண்டும் என்ற முயற்ச ெசய்யாதீர்கள்.

அது கண்டிப்பாக முடியாது. காரணம், நீங்கள் எங்ேக ெசன்றாலும்

அதுவும் உங்கள் கூடேவ வந்துவ டும். ஆனால் அவற்ைற அைமத யாகத்

துணிேவாடு சந்த யுங்கள். உணர்ச்ச வசப்படாமல், அடி பணியாமல் அைதக்

எத ர்ெகாள்ளுங்கள். அந்தப் ப ரச்ச ைனைய ஆராய்ந்து எைடப் ேபாடுங்கள்.

அதன் நுணுக்கங்கைள அலசுங்கள். அதன் வலிைமைய அளவ டுங்கள்.

முழுவதுமாகப் புரிந்து ெகாள்ளுங்கள். ப ன்பு ேமாத இறுத யாக அந்தப்

ப ரச்ச ைனைய ஒழித்துவ டுங்கள். இவ்வாறு ெசய்து உங்கள் வலிைமைய,

பரந்த அற ைவ வளர்த்துக் ெகாள்ளுங்கள். ேமேலாட்டமாகப் பார்க்கும்

கண்களுக்குத் புலப்படாமல் மைறந்த ருந்த ருக்கும் இந்த நல்வழிப்

பாைதக்குள் நீங்கள் நுைழவீர்கள்.
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4. மனச்சுைமைய இறக்கி ைவப்பது

என்ைனப் ெபாறுத்தவைர வாழ்வு என்பது இது தான் ;

அது ஒரு ேவைள மிக சுைமயாக இருந்தால் என்றால்,

சுைமகைள இறக்கும் ேபாது பாடப்படும் மக ழ்ச்ச பாடல்களாக

வாழ்ைவ நான் கூடி ேசர்ந்து மாற்றுேவன்.

…ெபய்லி

ெவல்க ன்ற நாைள நன்ைமயானது என்று கூறக் ேகட்டு இருக்க றீர்களா?

வீழ்வதும் நன்ைமயானேத என்று நான் இன்ெனான்றும் கூறுக ேறன்.

ேபார்க்களத்த ல் ேபாராடி ெவல்வைதப் ேபான்றேத தான் ேபார்க்களத்த ல்

ேபாராடி வீழ்வதும்.

..வால்ட் வ ட்ேமன்

சுைமகைளத் தாங்குவது பற்ற நாம் அத கமாகக் ேகள்வ ப்படுக ேறாம்,

படிக்க ேறாம். ஆனால் அைத வ டச் ச றந்த வழியான சுைமகைள

இறக்க ைவப்பது பற்ற நாம் மிகக் குைறவாகேவ ேகள்வ ப்படுக ேறாம்

அல்லது அற க ேறாம். ேலசான இதயத்ேதாடும் முகமலர்ச்ச ேயாடும்

சகமனிதர்களிைடேய ெசல்ல வழி இருக்கும் ேபாது ெநஞ்ைச

அழுத்தும் மனச் சுைமகேளாடு ஏன் உலாவ ேவண்டும்? எவரும்

எந்த ஒரு சுைமையயும் ஏேதா காரணத்த ற்காக ஒரு இடத்த லிருந்து

மற்ெறாரு இடத்த ற்கு மாற்றுவதற்காகத் தான் சுமக்க ன்றார்கேள தவ ர,

ேதைவய ல்லாமல் சுைமகைளத் ேதாளில் ஏற்ற க் ெகாள்வத ல்ைல. ப ன்பு

எல்ேலாரும் தன்ைனச் சுைமதாங்க யாகப் ேபாற்ற ேவண்டும் என்று

எத ர்பார்ப்பதுமில்ைல. ேதைவயற்ற பாரத்ைத உங்கள் மனத ல் ஏன் ஏற்ற க்

ெகாள்க றீர்கள்? அந்தச்சுைமைய அத கப்படுத்தும்தீங்குகளானஉங்கள்மீது

நீங்கேள பரிதாபம் ெகாள்வதும் இரக்கம் ெகாள்வதும் எதற்கு? ேதைவயற்ற

மனச்சுைமகைள வ லக்க அதன் உடன் வரும் சுயபரிவ ரக்கத்ைதயும்
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ஒதுக்க த் தள்ளி, நீங்கள் முதலில் மக ழ்ச்ச யாக உலக ன் மக ழ்ச்ச க்கு ஏன்

நீங்கள் பங்கு ஆற்றக் கூடாது? ேதைவயற்ற மனச்சுைமகைளத் ெதாடர்ந்து

சுமப்பைத எந்தக் காரணமும் ந யாயப்படுத்த முடியாது. புறம் சார்ந்த

ெபாருள் உலக ல், ஒரு ெபாருள் ஒரு இடத்த லிருந்து மற்ெறாரு இடத்த ற்கு

மாற்றப்பட ேவண்டும் என்னும் காரணத்த ற்காகத் தான் தூக்கப்படுக றது.

ஒரு ேநாக்கம் ந ைறேவற ேவண்டும் என்று தான் தூக்கப்படுக றேதயன்ற

வீணாக வருந்த க் ெகாண்டு யாரும் அைதத் தூக்க த் த ரிவத ல்ைல. மன

உலக லும் அப்படி தான். ஒரு நல்ல ேநாக்கத்த ற்காக மனத ல் பாரத்ைத

ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். அது ந ைறேவறும் ேபாது அைத இறக்க ைவத்து

வ டேவண்டும். இவ்வாறு எண்ணும் ேபாது அந்தப் பாரமானது மனைத

அழுத்துவதற்குப் பத ல் ஊக்க்கப்படுத்த மக ழ்ச்ச யாகச் ெசயல்படுவதற்குத்

தூண்டுதலாக இருக்கும்.

சமய வ ஷயங்களுக்காகச் ச லர் உடைல அளவுக்கு மீற வருத்த க்

ெகாள்வது ேதைவயற்றது என்க ேறாம். பலேரா மனைத அளவுக்கு மீற

வருத்த க் ெகாள்க ன்றனர். அதுவும் ேதைவயற்றதும், வீணானதுேம ஆகும்.

துக்கத்ைதயும், கவைலையயும் வழங்கும் சுைம எங்ேக

இருக்க ன்றது?அது எங்குேம இல்ைல. ஒன்று ெசய்யப்பட ேவண்டும்

என்றால் மக ழ்ச்ச யுடன் ெசய்யப்படட்டும். உள்ளுக்குள் புலம்ப யவாறும்,

வ ருப்பமின்ற யும் ெசய்யப்படக்கூடாது. இன்ற யைமயாதவற்ைற

நண்பனாகவும், வழிகாட்டியாகவும் ெகாள்வது புத்த சாலித்தனமாகும்.

இன்ற யைமயாதவற்ைற எத ரியாக ந ைனத்து முகத்ைதத் சுளிப்பதும்

த ருப்ப க் ெகாள்வதும், அைத ஒதுக்குவதும் அல்லது எப்படியாவது

அத லிருந்து தப்ப வ ட முயல்வதும் முட்டாள்தனமாகும். நாம் நமக்கு

உரியவற்ைறேய த ரும்பும் த ைச எங்கும் சந்த ப்ேபாம். நமது கடைமகைள

ஏற்றுக் ெகாள்ளவும், தழுவ க் ெகாள்ளவும் மறுக்கும் ேபாது தான் அைவ

நம்ைம அழுத்தும் சுைமகளாக உருமாறுக ன்றன. கட்டாயம் ெசய்யப்பட

ேவண்டிய ஒன்ைற ேவண்டா ெவறுப்புடன் முணுமுணுத்தவாறு ெசய்து

ெகாண்டு அப்ெபாழுதுகளில் எல்லாம் ேதைவயற்ற சுகேபாகங்கைள

அனுபவ க்க ஏங்குக ன்றவன் தன்ைன ஏமாற்றம், துக்கம் என்னும் ேதள்கள்
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ெகாட்ட வழிவைககைளச் ெசய்து ெகாள்க றான். தன் மீது இருமடங்கு

சுைமைய ஏற்ற க் ெகாண்டு ந ம்மத ய ன்ற ச் ேசார்ேவாடு தவ த்தவாறு

இருக்க றான்.

மனேம, ேமன்ைமயானவற்ற ற்காக வ ழித்ெதழு

வானுயரத்ைத அைடய உன் ச றைக வ ரி.

புத ய வாழ்ைவ வாழ ச றந்த வழிகாட்டிகைள ஏற்றுக்ெகாள் .

நன்ைமய ன் பாடல்கைளப் பாடு. உண்ைமய ன் பாடல்கைளப்
பாடு .

தீைமகள் மீது முழு ெவற்ற க்ெகாள்ளும் பாடைலப் பாடு.

இனிைமயான பாடல்களால் உன்ைன வளமாக்க க் ெகாள்!

உங்களால் ஏற்றுச் ெசயல்பட முடியுமா? என்று சவால் வ டும்

ெபாறுப்புகைள மைலப்ைப ஏற்படுத்தும் ெபாறுப்புகைள கவனமாக ெசய்து

வலிகைள ெபாருட்படுத்தாமல் மக ழ்ச்ச யாகப் புன்னைக என்னும் ஆைடைய

ெநய்து அணியுங்கள்.

முள் க ரீடத்தால் முடி சூட்டினாலும் ேபரானந்தமாகக் காட்ச யளியுங்கள்.

“என்னுைடய ச தறாத முழுக் கவனத்ைதத் தன்னல ேநாக்கங்கள்

ஏதுமின்ற என் வாழ்வ ல் அைமந்துள்ள எல்லாக் கடைமகளுக்கும்

மக ழ்ச்ச யாக வழங்குேவன். பல ெநருக்கடியான ெபாறுப்புகள் என்ைனச்

சூழ்ந்தாலும் அந்தப் ெபாறுப்புகளின் பாரமும் ப ரச்ச ைனகளின் எைடயும்

என்னுள்எந்தக்கலக்கஉணர்ைவயும்ஏற்படுத்தாவண்ணம்நான்வாழ்ேவன்”

என்று வாழுங்கள்.

ஒரு குற ப்ப ட்ட வ ஷயம் (ஒரு கடைம, உங்களுடன் இருக்கும் ஒரு

கூட்டாளிஅல்லதுஒருசமூகப்ெபாறுப்பு)மிகவும்ப ரச்ச ைனயாகச்சுைமயாக

இருப்பதாக நீங்கள் கூறுக றீர்கள். “இதற்குள் காைல ைவத்து வ ட்ேடன்,

எப்படியும் முடித்தாக ேவண்டும். ஆனால் அது தாங்க முடியாத சுைமயாக

இருக்க றது” என்று ஒருவாறு சமாதானப் படுத்த க்ெகாண்டு, ஆனால்

உங்கள் எண்ணங்கைள அதற்கு எத ராக வளர்த்துக் ெகாள்க றீர்கள்.

அது உண்ைமய லேய பாரமாக இருக்க றதா அல்லது உங்களது

சுயநலம் உங்கைள ேபாட்டு அழுத்துக றதா? உங்களது த றைமகைளக்
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கட்டுப்படுத்துவதாக கருத நீங்கள் தவ ர்க்க ந ைனக்கும் அந்த கடைம தான்

நீங்கள் மீண்டு வருவதற்கான நுைழவாய ல் ஆகும். மீள்வதற்கான அந்த

நல்வழிைய நீங்கள் ெசன்று அைடய முடியாத த ைசகளில், உங்கைள

நாடாத மற்றவற்ற ல் வீணாகத் ேதடிக் ெகாண்டிருக்க றீர்கள். நீங்கள்

காணும் அைனத்துேம உங்கைளப் ப ரத பலிக்கும் ந ைல கண்ணாடிகள்

தான். ஒரு கடைமய ல் நீங்கள் காணும் இருள் படிந்த பகுத கள் என்பது

அந்தக் கடைமைய ேநாக்கும் உங்கள் மன ந ைலய ல் உள்ள இருள் படிந்த

பகுத களின் ப ரத பலிப்ேப. அந்தக் கடைமைய, சுயநலமற்று ேநாக்கும்

சரியான மனந ைலையக் ெகாண்டுப் பாருங்கள். ஓ! அந்தக் கனேம அது

வலிைமையயும், அருைளயும் வழங்கும் ஒன்றாக மாற க் காட்ச யளிக்கும்.

நீங்கள் எந்த மனந ைலய ல் அைத ேநாக்க னீர்கேளா, அைதேய அது

உங்களிடம் ப ரத பலிக்க றது. உங்கள் சுளித்த முகத்ைதக் கண்ணாடி முன்

ெகாண்டு வந்து வ ட்டு கண்ணாடிைய குைற ெசால்வீர்களா? அல்லது

முகத்ைதச் சுளிக்காமல் கண்ணாடிய ல் உங்கள் உருவத்ைதப் பார்த்து

மக ழ்வீர்களா?

ஒரு குற ப்ப ட்டச் ெசயைல ெசய்வது தான் சரி, அது கட்டாயம்

ெசய்யப்பட ேவண்டும், அந்தச் ெசயைல ெசய்து முடிப்பதால் நன்ைம

ஏற்படும் என்னும் சூழ்ந ைலய ல் அது ஒரு சுைமயாகக் கருதப்பட்டால்

அதற்கு ஒேர ஒரு காரணம் தான் இருக்க முடியும்:- அது அந்தச் ெசயைல

ெசய்ய வ ருப்பமின்ைமேய ஆகும். அந்தச் ெசயலிலிருந்து தப்ப க்க

ேவண்டும் என்னும் சுயநல ேநாக்கத்தால் அந்தச் ெசயல் ஒரு தீங்ைக ேபால்

ேதாற்றமளிக்க றது. ஒரு குற ப்ப ட்ட ெசயல் ெசய்யப்படுவது தவறு, அது

ெசய்யப்படுவதற்கு எந்த இன்ற யைமயாத ேதைவயுமில்ைல, இருந்தும்

சுயநல ேநாக்கங்களுக்காக அந்த ெசயல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டால் அது

முட்டாள்தனமாகும். அது ப ரச்ச ைனகளுக்ேக வழிவகுக்கும்.

நீங்கள்புறக்கணிக்கும்கடைமேயாஉங்கைளந ரூப த்துகாட்டேவண்டும்

என்று உங்கைளக் கடிந்து உைரக்கும் ேதவைதயாகும். நீங்கள் ேதடி ஓடும்

சுகேமா உங்கைளக் கவ ழ்க்க ேவண்டும் என்று உங்கைள வீணாகப் புகழும்

எத ரியாகும். முட்டாள் மனிதேன! எப்ேபாது அற யாைமையக் ைகவ ட்டு
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அற ைவப் பற்றப் ேபாக றாய்?

இந்தப் ப ரபஞ்சம் அதன் எல்லா உய ர்களும் அற வ ன் வழிக் காட்டுதைல

ெபறேவண்டும் என்ேற எந்த இடத்த லும், எல்லா ேநரத்த லும் வ ைளக ன்றது.

ஒரு உய ர் அதன் அணுக்கள் எல்லாம் ச தறாமல் கூட்டாக இருக்க ேவண்டும்

என்று ெசயல்படும் அடிப்பைட காரணேம இதற்கும் காரணமாகும். இது

இந்த முழுப் ப ரபஞ்சத்த ன் நன்ைமக்காகேவ. அற வீணத்த ன், சுயநலத்த ன்

அளவுக்கு ஏற்ப துன்பம் ஏற்படுவது நன்ைமைய ந ைல நாட்டுவதற்காகேவ.

அக்கைறய ன்ைமையஎத ர்க்கேவண்டும்,ெமய்யற ைவெபறேவண்டும்என

வலியுறுத்தேவ ேவதைன வருக ன்றது.

எது ேவதைன? எது துன்பம்? எது சுைம?

கட்டுப்படாத உணர்வு தான் ேவதைன.

அற வீணம் தான் துன்பம்.

சுயநலம் தான் சுைம.
நம் எண்ணங்களும் ெசயல்களும் முடிந்த உடன்

அதற்காக நம்ைம வருந்தவும், கலங்கவும் , துடிக்கவும் ெசய்வது

அகம்பாவம் ெகாண்ட இருண்ட சுயநல மனேம.

கட்டுப்படாத உணர்வுகைள, அற வீணங்கைள, சுயநலத்ைத உங்கள்

மனத லிருந்தும், நடத்ைதய லிருந்தும் நீக்குங்கள். துன்பத்ைதயும்,

ேவதைனையயும் உங்கள் வாழ்வ லிருந்து நீக்குவீர்கள். மனச்சுைமைய

இறக்க ைவப்பது என்பது மன ஆழத்த ல் உள்ள சுயநலத்ைதக் ைகவ ட்டு

அந்த இடத்த ல் தூய்ைமயான அன்ைப ைவப்பேத ஆகும். உங்களது

கடைமைய ந ைறேவற்ற உள்ளத்த ல் அன்புடன் ெசல்லுங்கள். நீங்கள்

மக ழ்ச்ச ெபாங்க, இதயத்த ல் பாரமின்ற ச றகடித்து ெசல்வீர்கள்.

மனம் தன் அற யாைமயால், பாரமான சுைமகைளத் தாேன உருவாக்க

தன் மீது ஏற்ற க் ெகாள்க றது.தனக்குத் தாேன தண்டைனகைள வழங்க க்

ெகாள்க றது. யாரும் பாரங்கைளச் சுமந்ேத ஆக ேவண்டும் என்று கட்டாயப்

படுத்தப்பட்டு இருக்கவ ல்ைல. துக்கம் யார் மீதும் கண்மூடித்தனமாகச்

சாற்றப்படவ ல்ைல. இைவ எல்லாம் மனத ன் உருவாக்கேம. அற வ ன்

ெவளிச்சேம மன ப ரேதசத்ைத ஆள ேவண்டிய நல்அரசன் ஆவான்.

உணர்ச்ச ேவகம் அவனது அரச கட்டிைல கவ ழ்க்கும் ேபாது அங்ேக குழப்பம்
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ஆர். பட்டாப ராமன் பாபாசாேகப் டாக்டர் அம்ேபத்கர்

தைலவ ரித்து ஆடுக றது. சுகேபாகக் ெகாண்டாட்டங்களுக்கான தவ ப்பு

முன்புறமிருந்தால் துக்கமும் ஏமாற்றமும் ப ன்புறமிருக்கும். உங்களுக்குத்

ேதர்ந்து எடுத்துக்ெகாள்ள எல்லா உரிைமயும் வழங்கப்பட்டு இருக்க றது,

நீங்கள் உணர்ச்ச ேவகத்தால் கட்டப்பட்டு இருந்தாலும் உதவ க்கு எதுவும்

இல்லாதைதப்ேபாலஉணர்ந்தாலும்,உங்கைளக்கட்டிக்ேபாட்டுக்ெகாண்டது

நீங்கள் தான். உங்கள் உதவ க்கு எதுவும் இல்லாமல் இல்ைல. நீங்கள்

கட்டியைத நீங்கேள அவ ழ்க்கலாம். நீங்கள் தற்ேபாைதய ந ைலையப்

படிப்படியாக அைடந்தீர்கள். படிப்படியாக அத லிருந்து மீளவும் முடியும்.

உணர்ச்ச ேவகத்ைத அரியைணய லிருந்து அகற்ற அங்ேக அற வ ன்

ெவளிச்சத்ைத அமர்த்துங்கள். தீைமைய வ லக்க ேவண்டும் என்றால்

அதன் உடன் உைறயும் சுகத்ைதத் தழுவாமல் இருக்க ேவண்டும். தழுவ

வ ட்டால் ப ன்பு ெதாடரும் வ ைளவுகளிலிருந்து தப்ப முடியாது. அந்த

அனுபவம் உங்களுக்கு ெமய்யற வ ன் பாடத்ைதக் கற்றுத் தர ேவண்டும்.

ெபாறுப்புகைள ஏற்றுக் ெகாள்வதற்கு முன் ஆேலாச க்க ேவண்டும்.

ஏற்றுக்ெகாண்ட ப ன் சுயநல ேநாக்கங்கள், சுயநல ேநாக்கங்களின் கூடேவ

வரும் முணுமுணுப்புகள், குற்றம் குைறகள், பழி சுமத்துதல் ஆக யவற்ைற

அறேவ தவ ர்க்க ேவண்டும். ெபாறுப்புகைள வ ரும்ப ஏற்றால் அைவ

சுைமயாக மாறாது.

மனிதனால் ஏற்க முடிந்த சுைமய ன் பாரம் கூடுவதற்கு காரணம் சுயநல

ஆைசகைள ஈன்ெறடுக்கும் பலவீனமான எண்ணங்களின் அழுத்தேம.

உங்களது சூழ்ந ைலகள் உங்கைளச் ேசாத க்க ன்றன என்றால், அந்தச்

ேசாதைனகள் உங்களுக்குத் ேதைவப்படுக ன்றன. உங்களது வலிைமைய

வளர்த்துக்ெகாள்ளச்ேசாதைனையஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். அதுஉங்கைளச்

ேசாத ப்பதற்குக் காரணம் உங்களிடத்த ல் ஏேதா ஒரு பலவீனம் உள்ளது.

அந்தப் பலவீனத்த லிருந்து நீங்கள் மீளும் வைர, சூழ்ந ைல உங்கைளத்

ெதாடர்ந்து ேசாதைன ெசய்து ெகாண்ேட தான் இருக்கும். ேசாதைன

காலத்ைத உங்களது ஆற்றைலயும், ெமய் அற ைவயும் வளர்த்துக் ெகாள்ள

வந்த வாய்ப்பு என்று மக ழ்ச்ச ெகாள்ளுங்கள். ெமய்யற ைவ எந்தச்

சூழ்ந ைலயாலும் ேசாதைன ெசய்ய முடியாது. அன்ைப எதுவும் ேதாற்கடிக்க

முடியாது. உங்கைளச் ேசாத க்கும் சூழ்ந ைலையக் குற த்து வீணாக
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அரற்றாமல் உங்களுடன் ெதாடர்ப லிருக்கும் மற்றவர்களது வாழ்ைவக்

குற த்தும் எண்ணிப்பாருங்கள்.

வாரம் ஒரு முைற ஊத யமாகக் க ைடக்கும் ச று ெதாைகையக் ெகாண்டு

தன்னுைடய ெபரிய குடும்பத்ைதப் பார்த்துக் ெகாள்ள ேவண்டிய ந ைலய ல்

இங்ேக ஒரு ெபண்மணி இருக்க றாள். துணிகைளத் துைவப்பது முதல் வீட்டு

ேவைலகள் அைனத்ைதயும் ெசய்க றாள். தனது அண்ைட வீட்டுக்காரர்கள்

யாருக்காவது உடல்ந ைல சரிய ல்ைல என்றால் அவர்கைளயும் ெசன்று

பார்க்க ேநரத்ைத ஒதுக்குக றாள். இவ்வளவு ெபாறுப்புகைளயும் ஏற்று

ெபாதுவாகத் தைலதூக்கும் இரண்டு குைறபாடுகளான கடன் ேகட்கும்

பழக்கம், மனச்ேசார்வு ெகாள்ளும் பழக்கம் இல்லாமல் அைனத்ைதயும்

ந ர்வக க்க றாள். காைலய லிருந்து இரவுவைர முக மலர்ச்ச யுடன்

இருக்க றாள். தன்னுைடய கடினமான சூழ்ந ைலையப் பற்ற யாரிடமும்

குைறபட்டுக் ெகாள்ளாமல் இருக்க றாள். அவள் எப்ெபாழுதும்

மனந ைறவுடன் இருப்பதற்குக் காரணம் அவள் சுயநலமற்று இருப்பது தான்.

தன்னால் முடிந்தைதச் ெசய்வது, ப றருக்கு உதவ கரமாக இருக்க ன்றது

என்பது அவளுக்கு மக ழ்ச்ச ையத் தருக ன்றது. ஒருேவைள அவள் தனக்குக்

க ைடக்காத வ டுமுைற நாட்கைளப் பற்ற யும், ெகாண்டாட்டங்கைளப்

பற்ற யும், ேவைலகள்இல்லாதஓய்வானேநரங்கள்பற்ற யும்கவைலப்பட்டுக்

ெகாண்டிருந்தால்; காணமுடியாத நாடகங்கள், ேகட்க முடியாத இைச

தட்டுகள், படிக்க முடியாத புத்தகங்கள், கலந்துக் ெகாள்ள முடியாத வரேவற்பு

ந கழ்ச்ச கள், ெசய்வதற்கு வாய்ப்ப ல்லாத நற்ெசயல்கள், உருவாக்க க்

ெகாள்ள முடியாத நட்புகள், என இழந்த இன்னும் எத்தைனேயா வைகயான

ெகாண்டாட்டங்கைளயும் மக ழ்ச்ச கைளயும் பற்ற க் ெகாண்டு தன்னுைடய

சூழ்ந ைல இன்னும் ெகாஞ்சம் ேமம்பட்டு இருந்த ருந்தால் அவற்ைற எல்லாம்

அனுபவ த்த ருக்கலாேம என அவள் குைறப்பட்டுக் ெகாண்டிருந்தால்

அவளது ந ைல எவ்வளவு பரிதாபமாக ஆக இருக்கக் கூடும். அவள் ெசய்து

ெகாண்டிருக்கும் பணிகள் எவ்வளவு கடினமாக இருக்கும். ச ற ய வீட்டு

ேவைலக் கூட அவள் கழுத்த ல் கட்டப்பட்டுள்ள எைடக் கல்லாகத் ெதாங்க க்

ெகாண்டு அவைளக் கீழ் இழுக்கும். அத்தைகய மனந ைலய லிருந்து அவள்

ெவளிவரவ ல்ைல என்றால் தன் சுயநல எண்ணங்களாேலேய ேவதைனக்கு
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உள்ளாவால். ஆனால் அவள் தன் ஆடம்பர ஆைசகளுக்காக வாழாமல் தன்

எல்லாச் சுைமகளிலுமிருந்து இருந்து வ டுபட்டு மக ழ்ச்ச யாக இருக்க றாள்.

மனந ைறவும் சுயநலமின்ைமயும் எப்ேபாதும் இைணப ரியாத நண்பர்கள்

ஆகும். அன்ப ற்குக் கடினமான ெசயல் என்று எதுவும் க ைடயாது.

ேதைவக்கும் அத கமான வருமானமும், அவற்ேறாடு கூடேவ ஆடம்பர

வசத களும் ப டித்த வ ஷயங்கைளச் ெசய்வதற்குப் ேபாத ய ேநரமும் ெபற்று

இங்ேக இன்ெனாரு ெபண்மணி இருக்க றாள். இவ்வளவு இருந்தும்,

தன்ைன நம்ப ஒப்பைடக்கப்பட்டுள்ள ஒரு கடைமைய ந ைறேவற்றும்

ேபாது தன் ேநரமும், பணமும் ெசலவாக ன்றது , தன் ெகாண்டாட்டங்கள்

தைடப்படுக ன்றது என்று அந்தக் கடைமய லிருந்து வ டுபட ந ைனக்க றாள்.

உள்ளத்த ல் அன்பு ஒழுக ஆற்ற ேவண்டிய அந்தக் கடைமைய – தன் மனத ல்

உள்ள ேபராைசகளினால் அந்தக் கடைமய ன் மீது ேவண்டாத ெவறுப்ைப

வளர்த்துக் ெகாண்டு மக ழ்ச்ச ையயும், மன ந ைறைவயும் எப்ேபாதுேம

ெகாள்ளாமல் தன் ந ைலைய மிகவும் கடினமானதாகச் ச த்தரிக்க றாள். மன

ந ைறவ ன்ைமயும், சுயநலமும் ப ரிக்க முடியாத ேதாழர்கள். நான், எனது,

எனக்கு என வ ைழபவன் மக ழ்ச்ச யாகப் பாடுபடுவைத அற ய மாட்டான்.

ேமேல வ வரிக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு சூழ்ந ைலகளில் (வாழ்வு இத்தைகய

முரண்பட்ட வ ஷயங்களால் ந ரம்ப யுள்ளது) எது உண்ைமய ல் கடினமானது?

இரண்டுேம கடினமல்ல என்று கூற னால் அது உண்ைம தாேன? அந்தச்

சூழ்ந ைலக்குள் புகுந்து உள்ள அன்ப ன் அளவு சுயநலத்த ன் அளவுக்கு

ஏற்றவாறு அது நன்ைமயானதாகேவா, தீைமயானதாகேவா மாறுக றது.

அந்த நன்ைமய ன் அல்லது தீைமய ன் ஆணிேவர் அந்தத் தனி மனிதனின்

மனத ல் தான் ஆழ ஊடுருவ ய ருக்க ன்றது. அந்தச் சூழ்ந ைலய ல்

ஊடுருவ ய ருக்கவ ல்ைல என்பது உண்ைம தாேன?

மதம், மதக் ேகாட்பாட்டின் ச ல ப ரிவுகைள மற்றும் மாந்த்ரீக வ ஷயங்கள்

குற த்துச் சமீபத்த ல் ஆராய்ச்ச ேமற்ெகாண்டுள்ள ஒருவர் “மைனவ ,

குடும்பம் என்று ெபாறுப்புகைள ஏற்றுக்ெகாள்ளாமல் இருந்த ருந்தால்

நான் இன்னும் எவ்வளேவா பணிகைளச் ெசய்த ருப்ேபன். இப்ெபாழுது

அற ந்த ஒன்ைறப் பல வருடங்களுக்கு முன்ேப அற ந்த ருந்தால் நான்
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த ருமணேம ெசய்த ருக்க மாட்ேடன்” என்றார். அந்த மனிதர் மிகச் ச ற ய

ஞானத்ைதக் கூட இன்னும் ெபறவ ல்ைல என்று புரிந்து ெகாள்ளலாம்.

காரணம் நடந்து முடிந்து வ ட்ட ஒன்ைறப் பற்ற ேயாச த்துக் ெகாண்டிருப்பைத

வ டப் ெபரிய முட்டாள்தனமில்ைல. அவன் ெசய்யத் துடிக்கும் அந்தப்

பணிைய, ெசய்து முடிக்கும் ஆற்றலும் தகுத யும் அவனுக்க ல்ைல. சக

மனிதன் ேமல் அவனுக்கு ஆழமான அன்ப ருந்தால், மனித குலத்த ற்காக

ெபரும் பணியாற்ற துடிப்ப ருந்தால் அந்த அன்பும் துடிப்பும் அவன்

இப்ெபாழுது இருக்கும் இடத்த ேலேய ெவளிப்படும். அந்த அன்பால்

அவனது வீடு ந ைறந்த ருந்கும். அவனது அகம்பாவமற்ற அன்ப லிருந்து

ெவளிப்படும் அழகும், இனிைமயும், அைமத யும் அவன் ெசல்லுமிடெமல்லாம்

ப ன் ெதாடரும். அவனுடன் இருப்பவர்கள் மக ழ்ச்ச ைய உணர்வார்கள்.

ெதாைலதூரத்த ல் இருப்பவர்களுக்காக ெவளிப்படுத்தப்படும் அன்பு,

ஆனால் வீட்டில் இருப்பவர்களால் உணரப்பட முடியாததாக இருந்தால்

அதற்குப் ெபயர் அன்பல்ல. அது புகழ்ச்ச ய ன் மீது ெகாண்டுள்ள மயக்கேம.

வழி காட்டும் த றனில்லாத சமய ப ரசங்கம் ெசய்பவர்களின்

மக ழ்ச்ச யற்ற வீடுகைளயும் அன்ப னால் அரவைணக்கப்படாத

குழந்ைதகைளயும் நாம் பார்த்தது இல்ைலயா? அது எத்தைகய

பரிதாபத்துக்குரிய காட்ச யாகும்? இத்தைகய ேபாலியான அன்ைபக்

ெகாண்டு, ப றர் நலத்த ற்காக தான் துன்பத்ைத ஒரு புனித சுைமயாக

ஏற்பதாகக் கருத தன் ேமல் இரக்கத்ைத உருவாக்க க் ெகாள்வது தன்ைனத்

தாேன ஏமாற்ற க்ெகாள்ளும் சுய மாைய ந ைலயாகும்.

ஒரு ெபரிய மனம் பைடத்த மனிதனாேலேய அரும்ெபரும் பணிைய

ஆற்ற முடியும். அத்தைகயவன் எங்க ருந்தாலும் ெபருமனிதனாக வ ளங்க

எத்தைகய சூழ்ந ைலய லும் அவன் ெசய்ய ேவண்டிய ச றந்த பணிையக்

கண்டற ந்து ெசய்துவ டுவான்.

மனிதக் குலத்த ற்கு, சக மனிதனுக்கு அரும்பணி ஆற்ற ேவண்டும்

என்று எண்ணுபவர்கேள, அந்தப் பணிைய உங்கள் வீட்டில் இருந்து

ெதாடங்குங்கள். உங்களுக்கு உதவ ெசய்து ெகாள்ளுங்கள். உங்களது

மைனவ க்கு, குழந்ைதக்கு, அடுத்த வீட்டில் இருப்பவருக்கு உதவுங்கள்.
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மாயத் ேதாற்றங்களில் மயங்க வ டாதீர்கள். அருக ல் இருப்பவற்ைற, ச ற ய

ெசயல்கைள நம்ப க்ைகயுடன் முழுைமயாகச் ெசய்யும் த றன் இல்லாமல்

ெதாைலவ ல் இருப்பவற்ைறப் ெபரும் ெசயல்கைளச் த றைமயாக ெசய்ய

முடியும் என்று எண்ணாதீர்கள்.

பல வருடக்காலம் தன் இச்ைசகைளயும், ப றைர எண்ணாத தன் சுயநல

ெகாண்டாட்டங்கைள ஈேடற்ற வாழ்ந்தவனிடம் அவன் அத்தைன ஆண்டுகள்

ெசய்த தவறுகள் இயற்ைகய ன் சட்ட த ட்டத்தால் அவன் மீது சுைமயாக

ஏறும். அைவ அவ்வாறு ஏறும் வைர அவன் அந்த இச்ைசகைளயும் சுயநல

ெகாண்டாட்டங்கைளயும் ைகவ ட மாட்டான். ேமன்ைமயான வழிய ல்

ெசல்ல முயற்ச ெசய்ய மாட்டான். ஆனால் அவன் ச றந்த வழிய ைனக்

காண்பைத வ டுத்து, தன் மீது உள்ள சுைமகைளப் புனித ச லுைவகைளச்

சுமப்பதாகப் பாவைனச் ெசய்து ெகாள்க றான் என்றாேலா அல்லது

வ த யும், சூழ்ந ைலயும் மற்ற மனிதர்களும் தான் ெசய்யாத தவற ற்குத்

தண்டைனைய ஈவு இரக்கமின்ற வழங்குவதாக ந ைனத்துக் ெகாள்க றான்

என்றாேலா, அவன் ெசய்வது ேவறு ஒன்றுமில்ைல, தன் முட்டாள்தனத்தால்

சுைமைய அத கப்படுத்த த் துன்பப்படும் காலத்ைத நீட்டித்துக் ெகாள்க றான்.

வலிையயும், ேவதைனையயும் ெபருக்க க் ெகாள்க றான். தன் சுைமகள்

எல்லாம் தாேன தன் ெசயல்களால் உருவாக்க க் ெகாண்டது என்னும்

உண்ைமைய உணர்ந்து அவன் வ ழித்ெதழ ேவண்டும். தன்மானத்த ற்கு

இழிைவ ஏற்படுத்தும் தன்னிரக்கத்ைதக் ைகவ ட்டு சுைமகைள இறக்க

ைவக்கும் ச றந்த வழிையக் கண்டுப டிக்கட்டும். தனது ஒவ்ெவாரு

எண்ணமும் ெசயலும் தன் வாழ்வு என்னும் ேகாய ைல கட்டப் பயன்படும்

இன்ெனாரு ெசங்கல் என்று கண்கைளத் த றந்து பார்த்து உணர்ந்துக்

ெகாள்ளட்டும். ப ன்பு அவனுக்குள் வளரும் உள்உணர்வால் தான் ெசய்யும்

உறுத யற்ற ெசயல்களுக்குப் ெபாறுப்ைப ஏற்றுக்ெகாள்ளும் ைதரியமும்

அவற்ைறச் சரிெசய்யும் துணிவும் ச றந்த ெசயல்கைள ேமற்ெகாள்ளும்

உறுத யும் அவனுக்கு ஏற்படும்.

ேவதைனைய வழங்கும் சுைமகைளச் சுமக்க ேவண்டிய ேதைவ எதுவைர

என்றால் அன்ைபயும் ெமய்யற ைவயும் ேபாத ய அளவு ெபறும் வைர மட்டுேம.
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துன்பங்களும் அவமானங்களும் ேபரருள் ேகாய லின் மத ல்சுவர்களுக்கு

ெவளிப்புறம் உள்ள சதுக்கத்த ல் இருக்க ன்றன. ேபரருள் ேகாய லிற்குப்

புனித பயணத்ைத ேமற்ெகாள்பவன் அந்தச் சதுக்கத்ைதக் கடந்து வர

ேவண்டும், ஒரு குற ப்ப ட்ட காலத்த ற்கு அவன் அந்தச் சதுக்கத்த ேலேய

உலாவுவான். தனது கண்ேணாட்டத்த ல் உள்ள குைறகளினால்

துன்பங்கைளயும் அவமானங்கைளயும் ெகாண்ட சதுகத்ைதக் ேகாய லின்

உட்பகுத என்ேற ந ைனத்துக் ெகாண்டு உலாவுக றான். அப்ெபாழுது

தன்ேமல் தாேன இரக்கம் ெகாண்டு தனது துன்பங்களுக்கு ஒரு புனித

சாயத்ைதப் பூச க் ெகாள்க றான். ஆனால் அவன் தன் மீது ெகாள்ளும்

சுயபரிவ ரக்கத்ைதத் தூக்க எற யும் ேபாது அந்தத் துன்பம் என்பது கடந்து

ெசல்லேவண்டிய வழி மட்டுேம இறுத முடிவல்ல என்று உணர்க றான். ப ன்பு

ெவகு வ ைரவ ல் அந்தச் சதுக்கத்ைதக் கடந்து ேபரருள் ேகாய லிற்குள்

நுைழந்து ந ம்மத ய ல் இைளப்பாறுக றான்.

குைறய ல்லாத ஒன்ற லிருந்து துன்பம் ப றப்பத ல்ைல. குைறயுள்ள

ஒன்ற லிருந்து தான் துன்பம் ப றக்க ன்றது. ந ைறகள் இருக்குமிடம்

துன்பம் ெதன்படுவத ல்ைல. குைறகள் இருக்குமிடேம அது உரிைமக்

ெகாண்டாடுக றது. எனேவ குைறகைளக் கைளந்து அைத வ ரட்டலாம்.

குைறகள் ேதான்றுவதற்கான உள்ளத்த ல் உள்ள மூல காரணத்ைத அற ந்து,

ஆராய்ந்து ைகப்பற்ற முற்றாக அைத அகற்ற வ டலாம்.

அைலக்கழிக்கப்பட்ட ப ன்ேப அைமத , தனிேய அைலந்து த ரிந்த ப ன்ேப

ந ம்மத . எனேவ துன்பப்படுபவன் அந்தத் துன்பம் ஒரு கடந்து ெசல்ல

ேவண்டியபாைதேயஎன்றுந ைனவ ல்ெகாள்ளட்டும். அதுஒருநுைழவாய ல்

மட்டுேம. ந ரந்தர இருப்ப டமல்ல. அைதக் கடந்த ப ன் ேவதைனயற்ற

ேபரானந்தத்ைத உணர்வான்.

ச ற து ச ற தாக ஒரு சுைம உருவாக றது. அற ய முடியாதவாறு துளித்

துளியாக அதன் எைடக் கூடுக றது. கண்மூடித்தனமான இச்ைசகளுக்கு

இணங்க மீண்டும் மீண்டும் அத ல் த ைளத்த வண்ணம் இருப்பது, சுயநல

ெகாண்டாட்டங்களுக்கு அடிைமயாவது, வ ைளவுகைள எண்ணாமல்

கணேநரம் மின்னி மைறயும் உணர்வுகைள ெசயல்படுத்துவது, தீய எண்ணம்
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வளரத் துைணபுரிவது, இரக்கமற்ற ெகாடூர வார்த்ைதகைள உைரப்பது,

முட்டாள் தனத்ைத மீண்டும் மீண்டும் ெசய்வது என்று இைவ எல்லாம்

இறுத ய ல் ஒன்று கூடி, ப டித்து அழுத்தும் மிகப்ெபரிய சுைமயாக மாற வ டும்.

ஆரம்பத்த ல், ச ற து காலத்த ற்கு, இதன் எைட உணர முடியாத அளேவ

இருக்கும். ஆனால் ஒவ்ெவாரு நாளும் ச ற து ச ற தாகக் கூடிக்ெகாண்ேட

இருப்பதால், ப டித்து இழுக்கும் சுைமயாக வ ைரவ ல் மாற வ டும். வாழ்வ ல்

உண்டாகும் ேசார்வ ல் உள்ளம் கலங்கும். சுயநலத்த ன் கசப்பான கனிகள்

பரிசாகக் க ைடக்கும். இந்த ேநரம் வரும் ெபாழுது துன்பப்படுபவன்

தனக்குள் உற்று ேநாக்கட்டும். சுைமைய இறக்க ைவக்கும் நல்வழிைய

அவன் காணட்டும். ப ன்பு வாழ்ைவ ச றந்து வாழ ெமய்யற ைவ காண்பான்.

இனிைமயாக வாழ தூய்ைமையக் காண்பான். ேபாற்றும் வைகய ல்

வாழ அன்ைபக் காண்பான். ெசய்த ச றுச று தவறுகளினால் சுைமைய

ஏற்ற க் ெகாண்டது ேபாலத் தவறுகைளச் ச ற து ச ற தாக சரிெசய்து

சரிெசய்து சுைமகைள இறக்க தன் நடத்ைதைய, ெசயல்பாடுகைளத் த ருத்த

கனமில்லாதஇதயத்ேதாடுநாட்கைளக்கழித்து,மனந ைறேவாடுெசயல்பட்டு

ஒளிவீசும் ஆனந்த வாழ்ைவ வாழ்வான்.

உலகத்ைத வ ட்டு வாருங்கள்

உலகத்த லிருந்து ேமல் எழுந்து வாருங்கள்

அதன் ச லுைவகைளயும், இடுகாடுகைளயும் தாண்டி
வாருங்கள்.

இந்தப் பசுைமயான பூமி அழகானேத

அைத நான் வ ரும்புக ேறன் என்றாலும்

நான் அைதத் தைலவைனப் ேபால வ ரும்ப ேவண்டும்

அடிைமையப் ேபால் வ ரும்பக் கூடாது

தூசுகள் எழமுடியாத உயரத்த ற்கு

மலர்களின் நறுமணம் மட்டுேம வரக்கூடிய அந்த உயரத்த ற்கு
வாருங்கள்

உங்கள் வாழ்வு வ யக்கும்படியான ஆச்சரியமான

அழகான ெபாழுதுகளால் மக ழ்ச்ச யாக இருக்கும்.
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5. உள்ளத்தில் ெசய்யப்படும் மைறவான

தியாகங்கள்

கடந்து ெசன்று வ ட்ட

அழக ய ஈடன் ேதாட்டத்ைதப் பற்ற யும்

வரப் ேபாக ன்ற சுவர்கத்ைதப் பற்ற யும்

மனிதன் ஏன் கவைல பட ேவண்டும்

சுவர்க்கம் நம்ைமச் சுற்ற யும் நமக்குள்ேளயுேம
இருக்கும்ேபாது..

பணிவு தான் எல்லா உயர்குணங்களின் அடித்தளம்.

அடிமட்டத்த லிருந்து ஆரம்ப க்க ன்றவன்

சந்ேதகத்த ற்கு இடமளிக்காமல் மிக உறுத யாகக் கட்டுக றான் .

–ெபய்லி

உண்ைம நமக்குள்ேள தான் இருக்க ன்றது.

அது ெவளிப்ெபாருட்களிலிருந்து ேமல் எழவ ல்ைல,

உங்கள் நம்ப க்ைக எதுவாக ேவண்டுமானாலும் இருக்கட்டும்.

-ப ரவுனிங்

உண்ைமய ன் ஒரு புரிந்து ெகாள்ள முடியாத புத ரான இயல்பு

என்னெவன்றால் நாம் வ ட்டுக் ெகாடுக்கும் ேபாது ெபறுக ன்ேறாம். இறுகப்

பற்ற க் ெகாள்ளும் ேபாது இழக்க ன்ேறாம். ஒரு தாழ்வான குணத்ைத

இழக்கும் ேபாது தான் உயர்வான ஒரு குணத்ைதப் ெபற முடியும். சுயநல

ெகாண்டாட்டம் ஒன்ைறக் ைகவ டும்ேபாது தான் புனிதமான ஒன்ைற

ஏற்க முடியும். உண்ைமைய ேநாக்க எடுத்து ைவக்கும் ஒவ்ெவாரு அடியும்

தன்முைனப்ப ல் தவற ைழக்கக் கூடாது என்று கட்டைளய டுக றது.

புத ய ஆைடைய உடுத்த க் ெகாள்ள வ ரும்புபவன் பைழய ஆைடையக்

கைளய ேவண்டும். உண்ைமையக் காண வ ரும்புபவன் ெபாய்ையத் துறக்க
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ேவண்டும். ேதாட்டக்காரன் பயனில்லாத கைளகைளயும், பதர்கைளயும்

பற த்து எற க றான். அைவ சருகுகளாகும் ேபாது அவற்ைறக் கனிகைளக்

காய்க்கும் ெசடிகளுக்கு உரமாக இடுக றான். ப டுங்க எற யப்படும் தவறுகள்

என்னும் உரத்தால் தான் ெமய்யற வு என்னும் மரம் ெசழித்து வளரும். ஒன்று

வளர்வதும் ெபருகுவதும் ேவெறான்ைறத் துறப்பதாலும் இழப்பதாலுேம.

உண்ைமயான வாழ்ைவ, ேபரருள் ெபாழியும் வாழ்ைவ, ெகாந்தளிக்கும்

உணர்ச்ச களும் ேவதைனகளும் இல்லாத வாழ்ைவ;- வ ட்டுக்

ெகாடுப்பதாலும், துறப்பதாலுேம அைடய முடியும். ெவளி உலகத்த ல் உள்ள

ெபாருட்கைளத் துறப்பதால் அல்ல, உள்ளத்த ல் உள்ள தவறுகைளயும்

மாசுகைளயும் துறப்பதாேலேய. காரணம் அைவ தான், அைவ

மட்டுேம, வாழ்ைவ துன்ப மயமாக்குக ன்றன. நன்ைமயானைதயும்,

உண்ைமயானைதயும் துறக்க ேவண்டியத ல்ைல. தீைமயானைதயும்

ெபாய்யானைதயுேமதுறக்கேவண்டும். எனேவஇவற்ைறத்துறப்பதால்எந்த

இழப்பும் இல்ைல, முழுைமயான ஆதாயம் தான். எனினும், இது ஆரம்பத்த ல்

மிகப் ெபரிய இழப்பாகக் கண்களுக்குத் ெதரியும். துறப்பதும் த யாகம்

ெசய்வதும் மிகுந்த ேவதைனையத் தரும். ஆனால் இதற்குக் காரணம்

சுயநலத்ைத எப்ேபாதும் ப ன் ெதாடரும் ஆன்மீக பார்ைவய ன்ைமயும்

சுயமாையயுேம ஆகும். சுயநலத்த ன் ஒரு பகுத ைய ெவட்டும் ேபாது

வலி கண்டிப்பாக ஏற்படும். குடி பழக்கத்த ற்கு அடிைமயானவன் குடிைய

இனி அருந்தக் கூடாது என்று உறுத ஏற்றுக் ெகாள்ளும் ேபாது மிகுந்த

ேசாதைனயும், ேவதைனயுமான கால கட்டத்ைதக் கடக்க ேவண்டி இருக்கும்.

மிக மக ழ்ச்ச யான ஒன்ைற அவன் இழந்துவ ட்டதாக எண்ணுவான். ஆனால்

உறுத யாகச் ெசயல்பட்டு முழுைமயாக ெவற்ற ப் ெபறும் ேபாது, குடிய ன்

ேமல் அவன் ெகாண்ட ெவற இறக்கும் ேபாது, அவன் மனம் அைமத ையயும்

ெதளிைவயும் ெபறும் ேபாது, தனது சுயநலமிக்க ஒரு மிருக சுகத்ைத இழந்து

அதற்குப் பத லாகப் பல மடங்கு நன்ைம அளிக்கும் ஒன்ைற அைடந்துள்ளான்

என்று உணர்வான். தீங்கானைதயும், ெபாய்யானைதயுேம இழந்துள்ளான்;

பாதுகாத்து ைவத்துக் ெகாள்ளத் தகுத யற்ற ஒன்ைற இழந்துள்ளான்;

ைவத்துக் ெகாண்டிருந்தால் துன்பம் அளிக்கக் கூடிய ஒன்ைறத் தான்

இழந்துள்ளான். ஆனால் அவன் எைத அைடந்துள்ளான் – நல் குணத்ைத,
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சுய கட்டுப்பாட்ைட, மனத் ெதளிைவ, மன ந ம்மத ைய அைடந்துள்ளான்.

நன்ைமயானைத, உண்ைமயானைத, பாதுகாத்து ைவத்துக்ெகாள்ளத்

ேதைவயானைத, தகுத யானைத அைடந்துள்ளான்.

உண்ைமயான த யாகமும் இந்தக் குடிைய துறப்பது ேபான்றது தான்.

முதலில் மிக வலி ந ைறந்ததாக இருக்கும். அைவ முழுைமயாக முடியும்

வைரய லும் வலி ந ைறந்ததாகேவ இருக்கும். ஒன்ைறத் துறப்பதும், வ ட்டுக்

ெகாடுப்பதும்,த யாகம்ெசய்வதும்கடினமாகஇருக்க ன்றகாரணத்தால்தான்

மக்கள் அைத ேமற்ெகாள்ளத் தயங்குக றார்கள். தங்கள் சுயநல ஆைசையக்

ைகவ டச் ெசய்யும் ஒரு வலிைமயான காரணத்ைத அவர்கள் மனம் இன்னும்

ஏற்கவ ல்ைல. தங்களுைடய சுயநல ஆைசகைள, வ ருப்பங்கைள ஏன்

ந ைறேவற்ற க் ெகாள்ளக்கூடாது? இனிைமயானைத இழந்து கசப்பானைத

ஏன் ெபற ேவண்டும். மக ழ்ச்ச கைளயும் ெகாண்டாட்டங்கைளயும் ஏன் துறக்க

ேவண்டும்? என்று ந ைனக்க றார்கள் . ஆனால் இவ்வாறு கடினமாக இருக்க

ேவண்டும் என்பேத இயற்ைக வ த . ஏெனன்றால், ஒரு குற ப்ப ட்ட வைகயான

சுயநலத்ைதவ ட்ெடாழித்தால்அவனதுமக ழ்ச்ச பலமடங்குகூடிவ டும்என்று

ஒரு ேவைள மனிதன் முன் கூட்டிேய அற யும் ந ைலய ருந்தால், சுயநலத்ைத

ஒழிப்பது, இப்ெபாழுது இருப்பைத வ ட இன்னும் கடினமாக வ டும். காரணம்

அத க மக ழ்ச்ச வரப்ேபாக ன்றது என்னும் ேபராைச ேமேலாங்க யுள்ளதால்

அவனது சுயநலம் இன்னும் அத கமாக வ டுக ன்றது.

எந்த வ த தவ ப்ேபா முனுமுனுப்ேபா இல்லாமல் முழு மனதுடன்

இழப்பதற்குத் தயாராக இருந்தால் மட்டுேம ஒருவனால் சுயநலத்ைதத்

துறக்க முடியும். அைதத் துறந்த ப ன் ேபரானந்த ந ைலைய அைடய

முடியும். எந்த வைகயான பலைனேயா பரிசுகைளேயா எத ர்பார்க்காமல்

இழப்பதற்கு அவன் தயாராக இருக்க ேவண்டும். இத்தைகய மனந ைல தான்

சுயநலத்ைதத் துறப்பதாகும். ஒரு மனிதன் தன் சுயநல பழக்க வழக்கங்கைள

எந்த மறுப்பும் எத ர்ப்பும் இன்ற துறக்க வ ரும்ப ேவண்டும். காரணம்

அைவ அருகைதயற்றதும் ெபாய்யானதுமாகும். தனக்குத் தனியாக எந்தப்

பலைனயும் அறுவைட ெசய்து ெகாள்ளாமல், பரிசுகைளயும் வ ருதுகைளயும்

எத ர்பார்க்காமல் தன்னுடன் இருப்பவர்களின் நலத்த ற்காக துறப்பதற்கும்
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த யாகம் ெசய்வதற்கும் தயாராக இருக்க ேவண்டும். தனக்கு அதனால்

இழப்புகள் ஏற்பட்டாலும் சரி, தன் மக ழ்ச்ச ையயும், ெகாண்டாட்டங்கைளயும்

இழந்தாலும் சரி, ஏன், தன் உய ேர ேபானாலும் சரி, அைதச் ெசய்வதால் இந்த

உலைக இன்னும் அழகாக மக ழ்ச்ச யாக மாற்ற முடியும் என்றால் அைதச்

ெசய்ய முன் வர ேவண்டும். ஆனால் உண்ைமய ல் எந்த இழப்ப ற்காவது

அவன் உள்ளாக றானா? ேபராைச ப டித்தவன் தங்கத்த ன் மீது இருக்கும்

ஆைசையத் துறப்பதால் ஏதாவது இழக்க ன்றானா? த ருடன் தன் த ருட்டுத்

ெதாழிைல ைகவ டுவதால் எந்த இழப்ப ற்காவது உள்ளாக றானா?

இகழ்ச்ச யான ெகாண்டாட்டங்களிலிருந்து வ லகுவதால் சுகேபாக

வாழ்ைவ வாழ்ந்தவன் எைதயாவது இழக்க ன்றானா? எந்த மனிதனும்

தன் சுயநலத்ைத, சுயநலத்த ன் ஒரு பகுத ைய துறப்பதால் இழப்ப ற்கு

உள்ளாவத ல்ைல. ஆனால்அவன்துறந்தால், த யாகம்ெசய்தால்,இழப்ப ற்கு

உள்ளாேவாம் என அஞ்சுக றான். அதனாேலேய துன்பப்படுக றான். இங்ேக

தான் த யாகமும், துறப்பதும், வ ட்டுக் ெகாடுப்பதும் ேதைவப்படுக றது.

இங்ேக தான் இழப்பதால் ஒருவன் ெபறுக றான்.

எல்லா உண்ைமயான த யாகங்களும் உள்ளத்த ல் தான் ந கழ்க ன்றன.

அது மைறவாக, ஆன்மீகமாக உள்ளத்த ன் அடி ஆழத்த ல் இருந்து எழும்

பணிவும் தாழ்ைமயுமான உணர்வால் ேமெலழுக றது. தன்ைன வ ட்டுக்

ெகாடுக்க ேவண்டும், துறக்க ேவண்டும், தன் நலத்ைதத் த யாகம் ெசய்ய

ேவண்டும் என்னும் ந ைலைய மனிதர்கள் அைனவரும் வ ைரவாகேவா

அல்லது காலம் தாழ்ந்ேதா தங்கள் ஆன்மீக பயணத்த ல் ஒரு நாள்

இல்ைல ஒருநாள் எடுத்ேத ஆக ேவண்டும். ஆனால் இந்த “தன்ைன

மறுப்பது” என்பது எத ல் அடங்க இருக்க றது? அது வாழ்வ ல் எவ்வாறு

நைடமுைறப்படுத்தப்படுக றது? அைத எங்ேக எல்லாம் ேதடிக் கண்டு

அைடய ேவண்டும்? அது எத ல் அடங்க ய ருக்க றது என்றால் சுயநல

எண்ணங்களுக்கும், சுயநல ெசயல்களுக்கும் நாள் ேதாறும் அடிபணியாமல்

இருப்பத ல் அடங்க ய ருக்க றது. மற்றவர்களுடன் த னமும் நாம் ெபாதுவாகக்

ெகாள்ளும் வழக்கமான ெதாடர்புறவு ெகாண்டுப் ேபசும், ெசயல்படும் ேபாது

நைடமுைறப்படுத்தப்படுக றது. கடினமான இக்கட்டான சூழ்ந ைலகளில்,

அது கண்டு அைடயப்படுக றது.
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உள்ளத்த ல் யாரும் அற யாமல் ெசய்யப்படும் த யாகங்கள் பல

இருக்க ன்றன. அந்தத் த யாகங்கைள ேமற்ெகாள்வது சுலபமல்ல,

மிகுந்த முயற்ச யும் வலிைய ெபாறுத்துக் ெகாள்ளும் ெபாறுைமயும்

ேதைவ என்றாலும் கூட அந்தத் த யாகங்கள் அவற்ைறச் ெசய்பவனுக்கும்

சரி, யாருக்காக அது ேமற்ெகாள்ளப்படுக றேதா அவர்களுக்கும் சரி,

அளவ ல்லாத அருைள வழங்கக் காத்த ருக்கும். மனிதர்கள் மிகப்

ெபரிய ெசயல்கைளச் ெசய்ய ஆவேலாடு இருக்க றார்கள். அவர்களது

அனுபவத்த ற்கு மிதமிஞ்ச ய த யாகத்ைதச் ெசய்ய எண்ணுக றார்கள்.

ஆனால், எல்லா ேநரங்களிலும் அவர்களுக்கு மிக அருக ல் இருக்கும்,

தாங்கள் ெசய்ேத ஆக ேவண்டிய ச ற ய த யாகத்ைதச் ெசய்யாமல் கண்மூடி

தட்டிக் கழிக்க றார்கள். உங்கைளத் தவறான த ைசக்கு அைழத்துச் ெசல்லும்

பாவம் எங்ேக ஒளிந்து ெகாணடு இருக்க றது? உங்களது பலவீனம்

எங்ேக ஒளிந்து ெகாண்டு இருக்க றது? தூண்டுதலான இச்ைசகளால்

எங்ெகல்லாம் நீங்கள் அைலக்கழிக்கப்படுக றீர்கள்? அங்ேக நீங்கள்

உங்களது முதல் த யாகத்ைதச் ெசய்யுங்கள். அவ்வாறு ெசய்யும் ேபாது

உங்களது ந ம்மத க்கான வழி த றப்பைதயும் காண்பீர்கள். ஒருேவைள அது

உங்கள் ேகாபமாகேவா அல்லது இரக்கமற்ற குணமாகேவா இருக்கலாம்.

அந்தக் ேகாபமான உணர்ைவயும், வார்த்ைதையயும் த யாகம் ெசய்யத்

தயாராக இருக்க றீர்களா? அந்த இரக்கமற்ற எண்ணத்ைதயும் ெசயைலயும்

ைகவ ட தயாராக இருக்க றீர்களா? நீங்கள் அவதூறாக நடத்தப்படும் ேபாது,

இரக்கமின்ற நடத்தப்படும் ேபாது, தாக்கப்படும் ேபாது, பழிசுமத்தப்படும்

ேபாது, பத லுக்கு நீங்களும் அேத ேபான்று நடந்து ெகாள்ளாமல்

ெபாறுைமயாகக் ைகயாளத் தயாராக இருக்க றீர்களா? இல்ைல அதற்கும்

ஒரு படி ேமலாக அந்த இருண்ட கைறப் படிந்த ெசயல்களுக்கு அன்ைபயும்

அரவைணப்ைபயும் த ரும்ப த் தரத் தயாராக இருக்க றீர்களா? தயாராக

இருக்க றீர்கள் என்றால் ேபரழகான ெபரு ந ம்மத க்கு அைழத்துச் ெசல்லும்

உள்ளத்த ன் த யாகங்கைள ெசய்ய நீங்கள் தயாராக வ ட்டீர்கள்.

நீங்கள் ேகாபத்ேதாடும் இரக்கமின்ற யும் நடந்து ெகாள்க றீர்கள் என்றால்

அைதக் ைகவ டுங்கள். இந்தக் கடுைமயான, இரக்கமற்ற, தவறான

மன ந ைலகள் உங்களுக்கு எந்த நன்ைமையயும் ெகாண்டு வரவ ல்ைல,
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ெகாண்டு வரப்ேபாவதும் இல்ைல. அவற்றால் உங்களுக்குப் படபடப்ைபயும்,

துன்பத்ைதயும், ஆன்மீக பார்ைவ இழப்ைபயும் தவ ர ேவறு எைதயும்

ெகாண்டு வர முடியாது. மற்றவர்களுக்கும், அைவ துக்கத்ைதத் தான் தரும்.

ஒரு ேவைள நீங்கள் கூறலாம் “ஆனால் அவர் தான் என்னிடம் முதலில் மிகக்

கடுைமயாக நடந்துக் ெகாண்டார், என்ைன அந யாயமாக நடத்த னார்” என்று,

அதுஉண்ைமயாகேவஇருக்கட்டும் –அதுஒருபரிதாபப்படத்தக்ககாரணமாக

இல்ைலயா? ஒரு பலவீனமான பயனற்ற அைடக்கலத்ைத அல்லவா நீங்கள்

அைடந்துள்ளீர்கள். உங்கள் மீதான அவரது இரக்கமின்ைம தவறானது,

வலிையயும் ேவதைனையயும் தருக றது என்றால் அவரின் மீதான உங்களது

இரக்கமின்ைமயும் அேத அளவ ற்கு தவறு தாேன. இன்ெனாருவர் உங்கள்

மீது இரக்கமற்று இருப்பது, உங்களது இரக்கமின்ைமக்குக் காரணமாக

இருக்கக் கூடாது. ஆனால் உங்களிடமிருந்து இன்னும் அத க இரக்கம்

ெவளிப்படுவதற்குக்காரணமாகஇருக்கேவண்டும். நீர்அடித்துநீர்வ லகுமா?

இரக்கமின்ைமக்குப் பத லாக இரக்கமின்ைமையத் தருவது இரக்கமின்ைம

குைறவதற்கு வழி ெசய்யவ ல்ைல, கூடேவ வழி ெசய்க ன்றது. ெநருப்ைபக்

ெகாண்டு ெநருப்ைப அைணக்க முடியுமா? ேகாபத்தால் ேகாபத்ைத ெவல்ல

முடியாது.

எல்லா இரக்கமின்ைமயும் எல்லா ேகாபத்ைதயும் வ ட்டு வ டுங்கள்.

சண்ைடயும் சச்சரவும் நைடெபற இரண்டு ேபர் ேதைவ. இரண்டாவது ஆளாக

இருக்காதீர்கள். எவராவது உங்கள் மீது ேகாபத்ேதாடு இரக்கமில்லாமல்

நடந்து ெகாள்க றார்கள் என்றால் நீங்கள் எங்கு, எப்ேபாது தவறாக நடந்து

ெகாண்டீர்கள் என ேயாச த்துப் பாருங்கள். நீங்கள் தவறாக நடந்து

ெகாண்டீர்கேளா இல்ைலேயா ேகாபமான வார்த்ைதையயும் இரக்கமற்ற

ெசயைலயும் பத லுக்கு வழங்காதீர்கள். அைமத யாக, உங்கைளக் கட்டுப்

படுத்த க்ெகாண்டு, அன்பான மனபாங்ேகாடு இருங்கள். சரியானவற்ைறத்

ெதாடர்ந்து ெசய்தவாறு தவறு ெசய்பவன் ேமல் இரக்கமும் கருைணயும்

ெகாள்ளக் கற்றுக் ெகாள்ளுங்கள்.

ஒரு ேவைள நீங்கள் அடிக்கடி ெபாறுைம இழந்து எரிச்சல் படுக றீா்கள்

என்றால் அைவ இரண்ைடயும் நீங்கள் ைகவ டுவேத அடுத்து நீங்கள் ெசய்ய
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ேவண்டிய ஒன்றாகும். உங்கள் ெபாறுைமய ன்ைமையக் ைகவ டுங்கள்.

எந்த இடத்த ல், எந்தச் சூழ்ந ைலய ல் உங்கைள அது பற்ற க் ெகாள்க றேதா

அேத இடத்த ல் அதற்கு அடிப்பணியாமல், அைத ெவல்லுங்கள். அதன் மாய

வைலய ல் ச க்கக் கூடாது, அைத அறுத்து எற ய ேவண்டும் என்று மாறாத

உறுத ேயாடு இருங்கள். மற்றவர்களது தகுத குைறவான ெசயல்களும்

முட்டாள் தனங்களும் தான் உங்களது ெபாறுைமைய இழக்கச் ெசய்க ன்றன

என்ற மனந ைலய லிருந்து வ டுப்படுங்கள். அவர்களுக்குத் தகுந்த

பத ல் ெகாடுக்க நீங்கள் ெபாறுைம இழக்கத் தான் ேவண்டும் என்று

ந ைனக்காதீர்கள். ெபாறுைமைய ஒரு ெநாடி இழப்பது கூட வருந்தக்

கூடிய ெசயலில் முடியும். மற்றவர்கள் எைத ேவண்டுமானாலும் ெசய்யட்டும்

அல்லது கூறட்டும். அவர்கள் உங்கைளச் சீண்டி பார்க்கட்டும், வம்புக்கு

இழுக்கட்டும். நீங்கள் ெபாறுைமய ழப்பது ேதைவயற்றது மட்டுமல்ல,

ெபாறுைமய ழந்து ெசயல்பட்டாலும் நீங்கள் குைறக்க ந ைனக்கும்

தீங்கு குைறயாமல் இன்னும் அத கமாக வ டும். ெபாறுைமயாக,

வலிைமயாக, ந தானமாகச் ச ந்த த்து உறுத யாகச் ெசயல்படுவது

ெபருமளவு சாத க்கும். ஆனால் ெபாறுைமய ழந்து அதன் ஒட்டு உறவான

எரிச்சலுடன் ெசயல்படுவது பலவீனத்ைதயும் த றைமய ன்ைமையயும்

தான் ெவளிப்படுத்துக றது. ெபாறுைமைய இழப்பதால் உங்களுக்கு

என்ன பரிசு க ைடக்க றது? உங்களுக்கும் உங்கைளச் சார்ந்தவர்களுக்கும்

அைமத ையயும், ந ம்மத ையயும், மக ழ்ச்ச ையயும் அது வழங்குக றதா?

மாறாக உங்களுக்கும், உங்கைளச் சார்ந்தவர்களுக்கும் துன்பத்ைதத் தாேன

வழங்குக றது. உங்கள் ெபாறுைமய ன்ைம மற்றவர்கைள ஒரு ேவைள

காயப்படுத்த னாலும் உங்கைளத் தான் அது அத கம் காயப்படுத்துக றது,

உங்கள் சக்த எல்லாவற்ைறயும் அது உற ஞ்ச எடுத்துவ டுக றது என்று

ந ைனவ ல் ெகாள்ளுங்கள்.

ெபாறுைம இழப்பவன் தனக்குத் தாேன துன்பத்ைதயும்

அைமத ய ன்ைமையயும் வரவைழத்துக் ெகாள்வதால் அவனால்

உண்ைமயான ேபரருைள அற ய முடியாது. ெபாறுைமய ன் அைமத யான

ேபரழைகயும் வற்றாது சுரக்கும் இனிைமையயும் அவன் அற யமாட்டான்.

அைமத அவன் அருக ல் வந்து அவனுக்கு ஆறுதலும் பாதுகாப்பும் வழங்க
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முடியாது.

ெபாறுைம இழந்து ெசயல்படுவைதக் ைகவ டும் வைர மனிதன் எங்கு

ெசன்றாலும்அவன்ேபரருைளெபறமாட்டான். அைதக்ைகவ டுவதுஎன்றால்

எைதயும் ஏற்றுக் ெகாள்ளும் தன்ைமையப் ெபறுவது, தாங்க க் ெகாள்ளும்

வலிைமையப் ெபறுவது, கனிவான புத ய பழக்கங்கைள உருவாக்க க்

ெகாள்வது ஆகும். ெபாறுைமய ன்ைமயும் எரிச்சல்படுவதும் முற்ற லுமாகத்

துறக்கப்பட்டு சுயநல எண்ணங்களுக்கு எத ராக அைவ தூக்க எற யப்படும்

ேபாது தான் வலிைமயான, அைமத யான, ந ம்மத யான மனத ன் ஆற்றல்

என்ன என்று ஒருவன் அற ய முடியும்.

நம்ைம வ ட மற்றவர்கைள நாம் அத கம் ந ைனக்கும் ேநரங்களில் நாம்

இன்னும் வாழ்ந்து ெகாண்டிருக்க ேறாம்.

மற்றவர்களின்நலனுக்காகநாம்ெசய்யும்ச ற யத யாகங்கள்கூடவாழ்வு

என்பது நம்ைம மீற மிகப் பரந்தது என்பைதக் காட்டுக ன்றது .

உங்கள் ஆன்மாவ ன் ஜன்னல்கைள உயர்ந ைலகளிலிருந்து வரும்

ெவளிச்சத்த ற்குத் த றந்து வ டுங்கள்.

அந்த வாய்ப்ப ற்காக மக ழுங்கள்.

இதற்கு அடுத்ததாக, ச ல ச ற ய தன்முைனப்பான பழக்கங்கள்

இருக்க ன்றன. அைவ ெபரும்பாலும் தீங்கற்றதாகேவ காட்ச அளிக்கும்.

எனேவ அது ெபாதுவாகக் கைடப்ப டிக்கப்படுக றது. ஆனால் எந்தத்

தன்முைனப்பானபழக்கமும்தீங்கற்றதாகஇருக்கமுடியாது. அற்பத்தனமான

சுயநல தன்முைனப்புகைள எல்லாம் ெதாடர்ந்து ஈேடற்ற வருவதால்

ஆண்களும் ெபண்களும் எவற்ைற எல்லாம் இழக்க றார்கள் என்று

அற யாமல் இருக்க றார்கள். மனிதனுக்குள் இருக்கும் கடவுள்தன்ைம

வலிைமயாக எழ ேவண்டும் என்றால் அவனுக்குள் இருக்கும் மிருகத்தன்ைம

மடிய ேவண்டும். கீழ்ந ைல குணங்களுக்கு அடிபணிந்து ஈேடற்றும் ேபாது,

அைவகள்ளம்கபடம்அற்றதாகக்காட்ச அளித்தாலும்கூடஅதுஉண்ைமய ன்

பாைதய லிருந்தும் ேபரருளின் பாைதய லிருந்தும் த ைச மாற, வழி தவற,

ெசய்து வ டும். உங்களுக்குள் எழும் கீழ்ந ைல இயல்புகளுக்கு வழி வ டும்
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ேபாது, அவற்ற ன் பச க்கு உணவு பரிமாறும் ேபாது, அந்த மிருகம் தன்ைன

ேமலும் வலிைமயாக்க க் ெகாள்க றது. உண்ைம ேவரூன்ற ேவண்டிய

மனத ல் கீழ்ந ைல குணம் ேவரூன்ற க் ெகாள்க றது. அற்பத்தனமான

தன்முைனப்புகைள / தன்ைன முன் ந றுத்த க் ெகாள்ளுதைல ேபாதுமான

அளவ ற்காவது ைகவ டும் ேபாது தான் மனிதன் இத்தைன காலமும் அற்ப

உந்துதல்கைள ஈேடற்ற அவற்ற ன் ப டிய ல் ச க்க எவ்வளவு வலிைமைய,

மக ழ்ச்ச ைய, சாந்தமான மனைத, புனிதமான, கவர்ந்து ஈர்க்கும் குணத்ைத

இழந்த ருக்க ன்றான் என்பைத அற க றான். சுகேபாகங்களுக்காக ஏங்க த்

தவ க்காமல் இருக்கும் ேபாது தான் ந ைலயான மக ழ்ச்ச க்குள் அவன் அடி

எடுத்து ைவத்து முழுைமயாக நுைழக றான்.

ஒருவன் தன் அற்ப மனக ளர்ச்ச கைள ந ைறேவற்ற க் ெகாள்வதாலும்

தன் முைனப்புகைள ஈேடற்ற க் ெகாள்வதாலும் அவன் தன்ைனத் தாேன

தாழ்த்த க் ெகாள்க றான். அவற்ற ன் அளவ ற்கும், எண்ணிக்ைகக்கும்

ந கழும் கால இைடெவளிக்கும் ஏற்ப தன்மானத்ைத, சுயெகௗரவத்ைத

இழக்க றான். ச றந்த முன் உதாரணமாக வ ளங்க , ப றைர வழிநடத்தும்

தன்ைமைய இழக்க றான். இந்த உலக ல் அவன் சாத க்க ேவண்டியவற்ைறச்

சாத ப்பதற்குத் ேதைவப்படும் சக்த ைய இழக்க றான். கண்மூடித்தனமான

ஆைசகளுக்கு இடமளித்து மன கண்ேணாட்டம் என்னும் குணமில்லாமல்

பரிதவ க்க றான் . ெதளிந்த மனேதாடு பார்க்கும் பார்ைவைய இழக்க றான்.

ந கழ்ச்ச கைள, சூழ்ந ைலகைள அதன் ைமயப்பகுத வைர ஊடுருவ

ெசல்லும் பார்ைவையயும் அவற்ற ன் உண்ைம ந ைலையக் கண்டு அற யும்

த றைன இழக்க றான். கீழ் குணங்கைளச் ெசயல் படுத்த துடிக்கும்

உந்துதல் உண்ைமைய உணர்வதற்கு எத ர் த ைசயாகும். அந்தக் கீழ்

குண உந்துதல்கைள ஒருவன் துறக்கும் ேபாது, த யாகம் ெசய்யும் ேபாது

குழப்பத்த லிருந்தும் சந்ேதகத்த லிருந்தும் ேமல் எழுந்து உள்உணர்ைவயும்

உறுத ையயும் அைடக றான்.

ேபரார்வமுடனும் ேபராைசயுடனும் நீங்கள் அனுபவ க்க அைலயும்

உங்களது அற்ப மனக ளர்ச்ச கைள உதற த் தள்ளுங்கள். நீர்க் குமிழி

ேபான்று ேதான்ற மைறயும் அற்ப சுகங்களில் மனைத ெசலுத்தாமல்
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ந ைலத்து ந ற்கக் கூடிய உயர்வான ேபாற்றுதலுக்கு உரிய ஒன்ற ல் மனைதச்

ெசலுத்துங்கள். புலன் இன்ப ஆைசகளுக்கு ஏங்க அடிைமயாகாமல்

வாழுங்கள். உங்கள் வாழ்வு வீணாகாமல் உறுத ேயாடு இருக்கும்.

தன்னுைடய கருத்தும் ந ைலப்பாடுேம சரி என்னும் ப டிவாத குணத்ைதத்

துறப்பவன் மற்றவர்கைளக் கவர்ந்து அவர்களது உணர்வுகைளத்

ெதாடுக றான். அவனுக்கு உண்ைம தன்ைனப் பல வழிகளிலும்

ெவளிப்படுத்த க் ெகாண்ேடய ருக்கும். அவன் மற்றவர்களது வாழ்வ லும்,

கருத்துக்களிலும், மதங்களிலும் குறுக்க டாமல் தைலய டாமல் அதற்குப்

பத லாகப் புரிந்து உணர்வும் அன்பும் இரக்கமும் வழங்குக றான்.

ப டிவாத குணம் அல்லது தன் கருத்ேத முற்ற லும் சரி என்பது

ஒருவைகயான அகம்பாவம் அல்லது சுயநலேம ஆகும். அது ெபாதுவாகப்

புத்த சாலித்தனத்ேதாடு ேபச்சு த றைமையயும் வாதத்த றைனையயும்

துைணக்கு அைழத்தவாேற வருக றது. கண்ைண மூடி இரக்கமற்று

உறுத யாகத் தன் கருத்ைத முன்னிறுத்துவதால் அது ஒரு தகுத யாகேவ

ெபரும்பாலும் எல்லா இடங்களிலும் கருதப்படுக றது. ஆனால் மனமானது

சுயநலத்ைதத் துறந்து அன்பாலும் கனிவாலும் மலரும் ேபாது, அந்தப்

ப டிவாத குணத்த ன் அலங்ேகாலமும் அதனால் ஏற்படுக ற அற யாைமயும்

வலியும் சட்ெடன்று ெதரிய வரும்.

தன்னுைடய கருத்ேத முற்ற லும் சரி என்று அைதேய அளவுேகாலாக

ைவத்து இருப்பவன் தன் கருத்துடன் மாறுபடும் எல்ேலாைரயும்

தவறானவர்களாகக் கருதுக றான். மற்றவர்கைளத் த ருத்த ஆவலாக

இருப்பதால் தன்ைனத் த ருத்த க் ெகாள்வது அவனுக்கு முடியாமல்

ேபாக றது. ப றைரத் த ருத்த வ ைழயும் அவனது மேனாபாவம் அவனுடன்

முரண்படுபவர்களின் எத ர்ப்ைப வரவைழக்க ன்றது. அவ்வாறு

எத ர்ப்பவர்கள் அவைனத் த ருத்த முயல்க ன்றனர். இது அவனது

அகம்பாவத்ைதக் காயப்படுத்துவதால் அவன் சீற்றமும் ெவற யும்

வந்து மக ழ்ச்ச அற்றுக் காழ்ப்புணர்வும் ெவறுப்பும் ெகாண்டு குறுக ய

எண்ணங்களில் வாழ்க றான். தன் வ ருப்பத்த ற்கு இணங்க ப றர் தனக்கு

வைளந்து ெகாடுத்து வாழ ேவண்டும் என்னும் எண்ணத்ைதக் ைகவ டாத
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வைர ஒரு மனிதனுக்கு ந ம்மத யும், ெமய்யற வும் முன்ேனற்றங்களும்

ஏற்படாது. அத்தைகய மனிதனால் ப றரது இதயங்கைளப் புரிந்து ெகாள்ள

முடியாது. அவர்களுக்கு ஏற்படுக ன்ற துன்பங்களிலும் ேவதைனகளிலும்,

அவர்கள்சாத க்கத்துடிக்க ன்றஉயர்எண்ணங்களிலும்அவனால்அன்ேபாடு

பங்ெகடுக்க முடியாது. அவன் மனம் குறுக யதாக கசப்புணர்வு உள்புகுந்து

இனிய இரக்கக் குணங்களும், ஆன்மீக எண்ணங்களும் உள்ேள புக

முடியாமல் தைட ஏற்படுக றது.

தன்னுைடய கருத்ேத முற்ற லும் சரி என்று ப றரிடம் வற்புறுத்த

த ணிப்பைத ஒருவன் ைகவ ட்டு; அவர்கைளப் பற்ற தன் மனத ல்

ஏற்கனேவ பத ந்த ருந்த தவறான கருத்துடன் அவர்கைள அணுகாமல்

அவர்களிடமிருந்து நன்ைமயானவற்ைறக் கற்றுக்ெகாள்ளும் த றந்த

மனதுடன் அணுகும் ேபாது; அவர்கைள உள்ளவாேற புரிந்துக் ெகாள்ள

முயலும் ேபாது; தன்னுைடய முழுச் சுதந்த ரத்ைத அவன் கைடப்ப டிப்பது

ேபாலப் ப றரது சுதந்த ரத்த ல் அவன் தைலய டாமல் அவர்களது

கருத்துக்கைள அவர்கேள ேதர்ந்து எடுத்துக் ெகாள்ள வ ரும்பும்ேபாது;-

அன்று வைர அற ந்த டாத ஆழமான உள்ளுணர்ைவ, பரந்த தாராள மனைத,

ேபரானந்தத்ைதத் தன்னுள் உணர்வான். அவனுக்கு இது வைர அனுமத

மறுக்கப்பட்டுஇருந்தஒருநல்வழிபாைதய ன்கதவுஇப்ெபாழுதுஅவனுக்குத்

த றக்க றது.

இதற்கு அடுத்து ேபராைசபடுவைதயும், ேபராைச எண்ணங்கைளயும்

மனைத வ ட்டு நீக்குவதாகும். நாம் ெபறுவைத வ ட மற்றவர்கள் ெபற

ேவண்டும் என்று ந ைனப்பதாகும். நாேம ெபற்று அனுபவ க்க ேவண்டும்

என்று ேபராைசய ல்லாமல் மற்றவர்கள் ெபற்று அனுபவ த்து மக ழ்வைத

எண்ணி மக ழ்ச்ச அைடவதாகும். “எல்லாம் எனக்கு” என்று இறுகப்

பற்ற க் ெகாள்ளாமல் மற்றவர்களுக்கு முழு மனதுடன் எந்த ெவறுப்புமின்ற

வ ட்டுத்தருவதாகும். இந்தமனந ைலயானதுஆழமானந ம்மத ய ன், ஆன்மீக

ேபராற்றலின் ஊற்றுக் கண்ணாகும். இதுதான் சுயநலத்ைதத் துறக்கும்

மன ந ைலயாகும். ெபாருள் ெசல்வம் ந ைலயானதல்ல, அந்த வைகய ல்

அைவ என்றும் நமது தான் என்று நாம் உரிைமக் ெகாண்டாட முடியாது.
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ஒரு ச ற ய காலத்த ற்கு நாம் அவற்ைற ைவத்துக் ெகாண்டிருக்க ேறாம்.

ஆனால் அருள் ெசல்வம் ந ைலயானது. அைவ என்றும் கூடேவ

தங்க ய ருக்கும். தன்னலமின்ைம என்பது ஒரு அருள் ெசல்வமாகும். அது

ெபாருட்களின் மீதும் சுகேபாகங்களின் மீதும் உள்ள ேபராைசைய வ ட்டு

ஒழிப்பதாேலேய வருக ன்றது. ெபாருட்களும் சுகேபாகங்களும் நமக்கு

மட்டுேம உரிதானைவ என்று எண்ணாமல் மற்றவர்களின் நலத்த ற்காக

அவற்ைறத் துறக்க முன்வருவதாேலேய தன்னலமின்ைம என்னும் அருள்

ெசல்வம் ெபறப்படுக ன்றது.

தன்னலமற்ற மனிதன், ெசல்வச் ெசழிப்புகளால் சூழப்பட்டு வாழ்ந்தாலும்,

அவன் மனத ல் அவற்ைற இறுகப் பற்றாமல், தாமைர இைல நீர் ேபால்

பற்றற்று ந ற்க றான். அைவ எல்லாம் தனக்ேக உரியது என்று எண்ணம்

ெகாள்ளாமல் இருப்பதால், ேபராைசக் ெகாண்டவைன எப்ேபாதும் ப ன்

ெதாடரும் கசப்புணர்வும் பயமும் நடுக்கமும் அவைன ெநருங்குவத ல்ைல.

அவன் தன் புறவாழ்வ ன் ெசல்வங்கைளயும், வசத கைளயும் மிக

உயர்ந்ததாகக்கருத அவற்ைறஇழந்துவ டக்கூடாதுஎன்றுஅவன்அஞ்சுவது

இல்ைல. ஆனால் தன்னலமின்ைம என்னும் அறெநற ைய உயர்வானதாகக்

கருதுக றான். துன்பப்படும் மனிதக்குலத்த ற்குத் ேதைவயானதாகக்

கருதுக றான். அைதத் தூக்க எற யேவா ெதாைலக்கேவா கூடாது என்று

உறுத யாக இருக்க றான்.

அருளாச வழங்கப்பட்ட மனிதன் யார்? ெபாருளாைசக்கு அடிைமயாக

இன்னும் ேவண்டும், இன்னும் ேவண்டும் என்று ேபராைசப்படுபவனா?

அல்லது தன்னிடம் இருப்பைதப் ப றர் நன்ைமக்காகவும் மக ழ்ச்ச க்காகவும்

வ ட்டுத் தருபவனா? ேபராைசயால் மக ழ்ச்ச ெதாைலக ன்றது. ேபராைச

நீங்குவதால் மக ழ்ச்ச த ரும்ப வருக ன்றது.

உள்ளத்த ற்குள் ெசய்யப்படும் இன்ெனாரு த யாகம் ெவறுப்பு,

காழ்ப்புணர்வு ஆக யவற்ைறத் துறப்பது ஆகும். இந்தத் த யாகம் ஆன்மீக

ேபரழக ன் ஓர் உயர்ந ைலயாகும். மனிதக்குலத்த ன் இன்னல்களுக்கு ஒரு

வ டிைவ ஏற்படுத்தும் ஆற்றல் ந ைறந்ததாகும். ப றர் மீது ெகாண்டுள்ள

கசப்பான எண்ணங்கள், காழ்ப்புணர்வு, ெவறுப்பு, வன்மம், ெவற
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ஆக யவற்ைறத் துறப்பேத இந்தத் த யாகமாகும். கசப்பான எண்ணங்களும்

ேபரருளும் எப்ேபாதும் ஒன்று ேசர்ந்து இருக்க முடியாது. ெவறுப்பும்

காழ்ப்புணர்வும் ஒரு ெகாடிய ெநருப்பாகும். அது எந்த இதயத்த ற்குள்

புகுவதற்குஅனுமத க்கப்படுக ன்றேதாஅங்ேகெகாழுந்துவ ட்டுபற்ற எரிந்து

மக ழ்ச்ச , ந ம்மத என்னும் இனிய மலர்கைள எரித்து சாம்பலாக்குக ன்றது.

அது எங்ெகல்லாம் வருக றேதா அைவெயல்லாம் நரகம் ேபால் மாறுக ன்றன.

ெவறுப்பு, காழ்ப்புணர்வு ஆக யைவ ேவறு ேவறு ெபயர்களில், ேவறு

ேவறு வடிவங்களில் காணப்பட்டாலும் அைவ எல்லாவற்ற ன் சாரமும்

ஒன்று தான்;- அது ப றருக்கு எத ரான பற்ற எரியும் ெகாடிய வன்மமான

எண்ணங்கேள. கண்மூடித்தனமாகச் அதைன ஆதரித்து ெசயல்படுபவர்கள்

ச ல ேநரங்களில் அைத மதத்த ன் ெபயரில் வளர்க்க றார்கள். வாழ்ைவயும்,

இறப்ைபயும் குற த்துத் தங்கள் கருத்துடன் ஒத்துப்ேபாகதவர்கைளயும்

மாறுபடுபவர்கைளயும்தூற்றுக றார்கள், தாக்குக றார்கள், தண்டிக்க றார்கள்.

இந்தப் பூமிைய ேவதைனேயாடும் கண்ணீேராடும் ந ைறயச் ெசய்க றார்கள்.

எல்லா வைகயான வன்மமான துேவஷ உணர்வுகளும், ப றைர

ஒதுக்குவதும், ப றைர குற த்துத் தவறாக எண்ணுவதும், தவறாகப்

ேபசுவதுேம இந்த ெவறுப்பும், காழ்ப்புணர்வும் ஆகும். இந்த ெவறுப்பும்,

காழ்ப்புணர்வும் இருக்குமிடம் எப்ேபாதும் மக ழ்ச்ச இருக்காது. ப றர் மீது

துேவஷ உணர்வு உள்ளத்த ல் ஊற்று எடுத்துக் ெகாண்டிருக்கும் வைர

எவராலும் ெவறுப்ைபயும், காழ்ப்புணர்ைவயும் கட்டுப்படுத்த முடியாது.

தனக்குத் தீங்கு ெசய்ய முயற்ச ப்பவர்கள் மீதும், அன்ைபயும் இரக்கத்ைதயும்

ெபாழியும் ேபாது தான் காழ்ப்புணர்ைவ துறக்கும் இந்தத் த யாகம் முழுைம

ெபறும். இந்தத் த யாகத்ைத முழுைமயாகச் ெசய்த ப ன்ேப உண்ைமயான

ேபரருைள உணரவும் அற யவும் முடியும். காழ்ப்புணர்வ ன் கடினமான,

ெகாடிய இரும்பு கதவுகளுக்குப் ப ன்னால் அன்பு என்ற ேதவைத காத்துக்

ெகாண்டிருக்க றாள். காழ்ப்புணர்வு, துேவஷ எண்ணங்கைளத் துறந்து

ெவளிேயற ந ைனப்பவனுக்கு அவள் தன்ைன ெவளிப்படுத்த அவைன

ந ம்மத யான பாைதக்கு அைழத்துச் ெசல்ல தயாராக ந ன்று ெகாண்டு

இருக்க றாள்.
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மற்றவர்கள் உங்கைளப் பற்ற என்ன கூற னாலும், உங்களுக்கு என்ன

ெசய்தாலும், அவர்கைளப் பழி வாங்க வ ைழயாதீர்கள், பழிக்குப் பழி

வழங்காதீர்கள். ஒருேவைள, ஒருவர் உங்கைள ெவறுப்பதற்கு அவருடன்

நீங்கள் நடந்துெகாண்ட வ தத்த ல் நீங்கள் ெதரிந்ேதா ெதரியாமேலா ெசய்த

தவறுகள் காரணமாக இருக்கலாம். அல்லது உங்கைளத் தவறாகப் புரிந்து

ெகாண்டு ெவறுக்கலாம். அந்தத் தவறான புரிதல்கள்-ெபாறுைமையயும்

த றந்த மனைதயும் கைடப்ப டிக்கும் ேபாது நீங்கும். ஆனால் எந்தச்

சூழ்ந ைலய லும்ர “கடவுேள, அவர்கைள மன்னித்து வீடு” என்பது “இனி

அவர்களுக்கும் எனக்கும் எந்த ஒட்டு உறவும் இல்ைல” என்பைத வ டப் பல

மடங்கு உயர்ந்ததாகும், இனியதும் ச றந்ததும் ஆகும். ெவறுப்பு என்பது

மிகக் குறுக யது, தாழ்வானது, கண்மூடித்தனமானது, துக்கம் ந ைறந்தது,

அன்பு என்பது மிகப் பரந்தது, உயர்ந்தது, ெதாைல ேநாக்கும் பார்ைவையக்

ெகாண்டது, மக ழ்ச்ச ந ைறந்தது.

உயர்ந்த பண்பாடு என்பது இன்னல்கைளப் ேபசாமலிருப்பேத.

எல்லா அழைகயும் நன்ைமகைளயும் வ ைரந்து காணும் கண்கைள

உைடயவேன ச றந்த சீர்த ருத்தவாத ஆவான்.

அவன் சீர்படுத்தப்பட்ட ஒழுங்கான தன் வாழ்வ ன் மூலமாக மட்டுேம

தவறுகைளத் தவறு என ந ரூப ப்ப த்து அவற்ைற கடிந்து உைரப்பான்.

அடுத்தவர்கள் மீது அன்பும், மத ப்பும் ெகாண்டு உருவாக்க ய

பீடத்த ன் மீது நீங்கள் ெகாண்டுள்ள ெவறுப்ைபக் காவு ெகாடுங்கள்.

உங்களுைடய தனிப்பட்ட அற்ப உணர்வ ற்கு ஏற்பட்ட காயத்ைத எண்ணிக்

ெகாண்டிருக்காதீர்கள். ஆனால் மற்றவர்கைள நீங்கள் புண்படுத்த வ டக்

கூடாது என்று கவனமாக இருங்கள்.

உள்ளத்த ல் இருக்கும் அன்பு ெவள்ளம் தவழ்ந்து ஓட உங்கள் இதயக்

கதவுகைளத் த றந்து வ டுங்கள்

இனிைமயான, ேமன்ைமயான, அழகான தன் இயல்பால்

எல்ேலாைரயும் தழுவ பாதுகாப்ைபயும் ந ம்மத ையயும் தரும்

வலிைமயான அேத ெபாழுது கனிவான அதன் எண்ணங்கள்
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ஒேர ஒருவைரயும் கூட வ ட்டுவ டாமல்,

உங்கைள ெவறுப்பவைரயும் தூற்றுபவைரயும் பழிெசால்பவைரயும் கூட

வ ட்டுவ டாமல் அைனவைரயும் ஆரத் தழுவும்.

த ைரய ட்டுச் ெசய்யப்பட ேவண்டிய இன்னும் பல த யாகங்கள், அடுத்து

அடுத்து துறக்க ேவண்டியைவ எைவ எல்லாம் என்றால், - களங்கமான

இச்ைசகள், பலவீனமான தன்னிரக்கம், ஏளகனமாகக் கருதப்படும்

தற்புகழ்ச்ச , வீண் ஆரவாரம், ஆணவம் ேபான்றைவகளாகும். இைவ

எல்லாம் ேபரருள் இல்லாத மன ந ைல, உள்ளத்த ன் ஒழுங்க ன்ைம ஆகும்.

இவற்ைற உள்ளத்த ல் த யாகம் ெசய்பவன், ஒவ்ெவான்றாகத் துறப்பவன்,

படிப்படியாகக் கட்டுப்படுத்த ஆள்பவன், அவற்ற ன் மீது தான் ெகாண்ட

ெவற்ற ய ன் அளவுக்கு ஏற்ப தன் பலவீனங்கைளயும், துன்பங்கைளயும்,

துக்கங்கைளயும் கடந்து வ டுவான். நீங்காத முழுைமயான ேபரருைள

ெபறுவான்.

உள்ளத்த ல் ெசய்யப்படும் மைறவான இந்தத் த யாகங்கள் எல்லாம்

பரிசுத்தமான, அகம்பாவம் நீங்க ய இதயக் காணிக்ைககளாகும்.

தனிைமய ல், ப றர் கண்கள் அற யாமல், களங்கமற்ற உள்ளத்துடன் ஒருவன்

உள்ளத்த ற்குள்ேளேய இந்தத் த யாகங்கள் எல்லாம் நைடெபறுக ன்றன.

“தவறு தான்” என்று தனக்குள் அைமத யாக உணர்ந்து ஒப்புக் ெகாள்ளாமல்

இங்குக் குற ப்ப டப்பட்டு உள்ளவற்ற ல் ஒன்ைறக் கூட ஒருவனால்

துறக்கேவா, த யாகம் ெசய்யேவா முடியாது. ஒருவன் தன் மனத ற்குள்

“என் தவறுகளுக்கு வருந்துக ேறன்” என்று மனப்பூர்வமாக எண்ணாத வைர

எந்தத் தவற லிருந்தும் வ டுபட முடியாது. அத்தவறுகைள ஒப்புக் ெகாண்டு,

துறக்க முயன்று துறந்து அவற்ற லிருந்து வ டுபட்ட ப ன்பு, இவ்வளவு

காலமும் அவனது தவறுகேள த ைரயாக மாற உண்ைமைய மைறத்துக்

ெகாண்டிருந்தைத உணர்வான். இப்ெபாழுது அந்தத் தவறுகள் என்னும்

த ைர வ லக யதால் உண்ைம அவனுக்குப் புலப்படும்.

“எதுவும் ெசய்யாமல் ேவடிக்ைக பார்த்துக் ெகாண்டு சுவர்க வாழ்ைவ

அைடந்து வ ட முடியாது”. ப றர் நன்ைமையக் கருத ெமௗனமாகத்

தன்னலத்ைதத் த யாகம் ெசய்வது, த னமும் உள்ளத்த ல் எழும் “நான்” என்ற
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அகம்பாவத்ைதக் ைகவ டுவது ேபான்றைவ எவராலும் பார்க்கப்படவும்

இல்ைல, ஓங்க ஒலித்துப் ேபசப்படவும் இல்ைல. புகழ்ச்ச யும் இல்ைல,

பாராட்டும் இல்ைல. உலகத்த ன் கண்களுக்கு அைவ மைறக்கப்பட்டு

இருக்க றது. ஏன், உங்களுக்கு மிக ெநருங்க யவர்களின் பார்ைவக்கும்

அது புலப்படாது. ேதாலினாலும், சைதய னாலும் ஆன கண்களால்

அந்த ஆன்மீக ேபரழைக பார்த்து உணர முடியாது. ஆனால் இது

எவராலும் கண்டு உணரப்படாததால் இது பயனில்லாதது என்று ந ைனத்து

வ டாதீர்கள். அதன் ஆனந்த ேபெராளிைய நீங்கள் காண்க றீர்கள்.

உங்களுக்குள் எழும் இந்த ஆற்றலால் மற்றவர்களுக்கு வ ைளயும்

நன்ைம மகத்தானதாகும். அவர்கள் அந்த ஆற்றைலக் காண முடியாமல்

இருக்கலாம். அைதப் புரிந்து ெகாள்ள முடியாமல் இருக்கலாம். ஆனால்

அவர்கைளயும் அற யாமல் அந்த ஆற்றலால் ஈர்க்கப்படுக றார்கள்,

வசப்படுக றார்கள். மனத ன் ஆழத்த ல் நீங்கள் அைமத யாகச் சந்த க்கும்

ேபார்க்களங்கைளப் பற்ற அவர்களுக்கு எதுவும் ெதரியாது, மனத ன் மீது

நீங்கள் அைடயும் ெவற்ற கைளப் பற்ற யும் அவர்களுக்குத் ெதரியாது.

ஆனால் மாற யுள்ள உங்கள் புத ய மனந ைலைய அவர்கள் உணர்ந்து

ெகாள்வார்கள். அன்பாலும் அன்பான எண்ணங்களாலும் ெநய்யப்பட்டுள்ள

உங்கள் மனந ைலய ன் மக ழ்ச்ச ய லும் ஆனந்தத்த லும் ஏேதா ஒரு

வைகய ல் பங்கு ெகாள்வார்கள். உங்கள் மனத ற்குள் நீங்கள் ெதாடர்ந்து

ந கழ்த்த க் ெகாண்டிருக்கும் ேபாரினால் உங்களுக்கு ஏற்படும் காயங்கள்

குற த்தும், அந்த மனகாயங்கைள ஆற்றுவதற்கு நீங்கள் ப ன்பற்றும்

வழிமுைறகைளயும், உங்கள் மனக்குமுறல்கைளயும், ப ன் ஏற்படும்

அைமத ையக் குற த்தும் ச ற தளவும் அவர்கள் அற ந்த ருக்க மாட்டார்கள்.

ஆனால் நீங்கள் இனிைமயாகவும் கனிவாகவும், வலிைமயாகவும், இது வைர

இருந்தைத வ ட இன்னும் அைமத யான தன்னம்ப க்ைகயுடனும், இன்னும்

அத கமானெபாறுைமயுடனும்பரிசுத்தமாகவும்மாற ய ருப்பைதஅற வார்கள்.

உங்கள் துைணய ல் ஒரு ந ம்மத ையயும், நம்ப க்ைகையயும் காண்பார்கள்.

இதற்கு ஈடு இைணயான மற்ெறாரு பரிசு ஏது? அன்ப ன் நறுமணம்

தவழ்க ன்ற மாளிைகய ன் முன் மனிதர்களின் புகழ்ச்ச த கட்டேவ ெசய்யும்.

தன்னலமற்ற இதயத்த ன் தூய தீச்சுடரில் உலக ன் வீண்புகழ்ச்ச யுைரகள்
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ெவந்து சாம்பலாக வ டும். அன்ப ற்கு இைணயான பரிசு த ரும்ப வரும்

அன்பும், மக ழ்ச்ச யும், ந ம்மத யும் தான். உணர்ச்ச புயலில் ச க்க த் தவ க்கும்

இதயங்களுக்கு இறுத அைடக்கலமும் ஓய்வு அளிக்கும் இடமும், அன்பு

மலரும் இதயங்கேள.

சுயநலத்ைதத் த யாகம் ெசய்வதன் வ ைளவாக ெமய்யற வும்,

ேபரானந்தமும் ேதடி வந்து அைடயும். இந்தச் சுயநலத்ைத த யாகம் ெசய்வது

என்பது ஒேர ஒரு மாெபரும் த யாக ெசயலால் ந கழ்வது அல்ல. ஆனால்

நைடமுைற வாழ்வ ல் ெதாடர்ந்து ெசய்யப்படும் ச று ச று த யாகங்களாலும்,

உண்ைமைய அைடவதற்காக நாள் ேதாறும் படிப்படியாகச் சுயநலத்ைதக்

ைகவ ட ேமற்ெகாள்ளும் ெசயல்களாேல ந கழ்வது ஆகும். தன்னுள் எழும்

இரக்கமற்ற எண்ணத்ைத, தீய ஆைசைய, பாவத்ைதச் ெசய்யத் துடிக்கும்

துடிப்ைப அடக்க ஆண்டு புறம் தள்ளி, தன்மீது ஒரு ெவற்ற ைய ஒவ்ெவாரு

நாளும் எவன் ஒருவன் ெகாள்க றாேனா அவன் ஒவ்ெவாரு நாளும்

வலிைமயானவனாக, களங்கமற்றவனாக, ெமய்யற வு மிக்கவனாக மாற க்

ெகாண்டு இருக்க றான். அவன் ெசய்யும் ச று ச று த யாகமும் உண்ைமய ன்

ேபரழைக ஓரளவு அவனுக்கு ெவளிப்படுத்துக ன்றது. அவன் உண்ைமய ன்

முழு அழைக காண வ ைரந்து உள்ளைத ஒவ்ெவாரு வ டியலும் பைறசாற்றும்.

உங்கள் எல்ைலையக் கடந்து அல்லது உங்களுக்கு ெவளிேய

உண்ைமய ன் ேபெராளிைய, ேபரருைளத் ேதடாதீர்கள். ஆனால்

உங்களுக்குள்ேளேய ேதடுங்கள். உங்கள் கடைமகளின் குறுக ய

வட்டத்த ற்குள்ேளேய அது இருப்பைதக் காண்பீர்கள். உள்ளத்த ன் ச று ச று

த யாகங்களிலும் கூட உண்ைமய ன் ேபெராளியும், ேபரருளும் உைறவைத

நீங்கள் காண்பீர்கள்.
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6. இரக்க குணம்

உங்கள் பார்ைவ உங்கள் மீது படும் ேபாது

மிக கடுைமயாய் இருங்கள்.

சக மனிதன் ேமல் அது வ ழும் ேபாது

அன்பும் தயவும் அைதக் கட்டுப்படுத்தட்டும்.

சதுப்பு ந லத்த லிருந்து ெவளிவரும் புதர்கள் ேபான்று

மனைத ேநாகடிக்கும் ஈவு இரக்கமற்ற வார்த்ைதகைள

உங்கள் உதடுகள் ெவளிபடுத்தாமல் பார்த்துக் ெகாள்ளுங்கள்.

….எல்லா வீலர் வ ல்காக்ஸ்

காயம்பட்ட மனிதனிடம் அவன் வலிய ன் ேவதைனைய

நான் ேகட்டு உணர மாட்ேடன்.

நாேன காயம்பட்டதாக மாற உணர்ந்துக் ெகாள்ேவன்.

….வால்ட் வ ல்ட்ேமன்.

ப றர் மீது நாம் எந்த அளவ ற்கு இரக்கம் ெசலுத்த முடியும் என்றால்

நம்ைம நாம் எந்த அளவ ற்கு கட்டுப்படுத்த ஆள்க ேறாேமா அந்த அளவ ற்கு

தான். நம்ைம குற த்து நாம் வருத்தமும் பரிதாபமும் பட்டுக் ெகாண்டிருக்கும்

ேவைளய ல் ப றருக்காக எண்ணவும் இரக்கப் படவும் முடியாது. நம்ைம

முன்னிைல படுத்த துடித்துக் ெகாண்டு இருக்கும் ேபாது அல்லது நம்ைம

தனித்து பாதுகாத்துக் ெகாள்ள முற்படும் ேபாது நமது கருத்ைத அல்லது

ெபாதுவாக நமது என்ற ஏேதா ஒன்ற ற்காக ேபாராடும் ேபாது நாம் ப றருடன்

கனிவாகவும் அன்பாகவும் நடந்துக் ெகாள்ள முடியாது. தன்ைன மறந்து

ப றைர அன்ேபாடு ந ைனப்பது அல்லாமல் இரக்கம் என்பது ேவறு என்ன?

ப றர்மீதுஇரக்கம்ெசலுத்தேவண்டும்என்றால்முதலில்நாம்அவர்கைள

புரிந்து ெகாள்ள ேவண்டும். அவர்கைளப் புரிந்துக் ெகாள்ள ேவண்டும்

என்றால் அவர்கைளப் பற்ற ஏற்ெகனேவ ெகாண்டிருந்த கருத்துக்கைள
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வ ட்டுவ ட்டு அவர்கைள உள்ளபடிேய காணேவண்டும். அவர்களது

உள்ந ைலக்குச் ெசன்று அவர்களுடன் ஒன்றற கலக்க ேவண்டும். அவர்களது

மனகண்கைளெகாண்ேடஅவர்களுக்குேநர்ந்துள்ளஅனுபவங்கைளஉணர

ேவண்டும். உங்கைள வ ட ஞானத்த லும் அனுபவத்த லும் உயர்ந்தவர்களிடம்

இைத நீங்கள் ெசய்ய முடியாது. உங்கள் அளவு ஞானமும் அனுபவமும்

இல்லாதவரிடம், நீங்கள் அவர்கைள வ ட உயர்வானவர் என்ற எண்ணம்

தைலக்கு ஏற னாலும் அைத ெசய்ய முடியாது. (காரணம் “நான் என்ற

அகங்காரமும்” இரக்க குணமும் ஒன்று ேசர்ந்து இருக்க முடியாது). ஆனால்

இைத நீங்கள் ச ல வைகயான பாவங்களிலும் துன்பங்களிலும் ச க்க

த ணற க் ெகாண்டிருப்பவர்களின் ந ைலையைய உணர்ந்துக் ெகாள்ள

(அவ்வைகயான பாவங்கைளயும் துன்பங்கைளயும் நீங்கள் ெவன்று

வ டுபட்டிருந்தால்) ெசய்யலாம். ேவறு ச ல வைகயான பாவங்களிலிருந்தும்

துன்பங்களிலிருந்தும் மீள முடியாமல் இன்னும் நீங்கள் தவ த்துக்

ெகாண்டிருக்கலாம். உங்கைள வ ட உயர்ந்தவரிடம் நீங்கள் ெசலுத்தும்

இரக்கம் அவைர தழுவ முடியாது என்றாலும் அவரது ேபரிரிக்கம் என்னும்

பாதுகாப்பு வைளயத்த ற்குள் நுைழய அது துைன புரியும். நீங்கள் ச க்க

தவ த்துக் ெகாண்டிருக்கும் பாவங்களிலிருந்தும் துன்பங்களிலிருந்தும்

மீள்வதற்கு அது உதவும்.

ஓர வஞ்சகமான எண்ணங்களும் கசப்புணர்வுகளும் இரக்கம் சுரப்பதற்கு

தைடயாக இருக்கும் என்றால் ஆணவமும் ஆரவாரமும் இரக்கம் நாடி

வருவதற்கு தைடயாக இருக்கும். ஒருவர் ேமல் ெவறுப்புக் ெகாண்டு

உள்ளீர்கள் என்றால் அவருக்கு நீங்கள் இரக்கத்ைத வழங்க முடியாது.

நீங்கள் எவர் மீதாவது ெபாறாைம ெகாண்டிருக்க றீர்கள் என்றால்

அவரது இரக்கத்ைத ெபற்றுக் ெகாள்ள முடியாது. உங்களுக்கு ப டிக்காத

ஒருவைர நீங்கள் புரிந்து ெகாள்ள முடியாது. அல்லது மிருக இயல்புகளின்

தூண்டுதல்களால் ஒருவர் மீது ெவற க் ெகாண்ட பாசமிருந்தாலும்,

அவைர புரிந்து ெகாள்ள முடியாது. அவைர நீங்கள் உள்ளவாேற

பார்ப்பது இல்ைல. நீங்கள் காண்பது எல்லாம் உங்கள் மனத ல் உள்ள

தவறான கருத்துக்களினாலும் மிைகபடுத்தப்பட்ட எண்ணங்களினாலும்

பத வாக யுள்ள மங்கலான ப ம்பத்ைத தான்.
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மற்றவர்கைள உள்ளபடிேய காணேவண்டும் என்றால் உங்களது

வ ருப்பு ெவறுப்புகள், ஏற்ெகனேவ பத வு ெசய்து ைவத்துக் ெகாண்டுள்ள

பாரபட்சமான எண்ணங்கள், நான் என்ற ஆணவ எண்ணங்கள்

ேபான்றைவகள் குறுக்க டுவைத நீங்கள் அனுமத க்கக் கூடாது.

அவர்களது ெசயல்கைள ெவறுக்கேவா அவர்களது நம்ப க்ைககைளயும்

கருத்துக்கைளயும் கண்டிக்கேவா கூடாது. அந்த ேநரத்த ற்கு உங்கைள

முழுவதுமாக வ ட்டுவ ட்டு அவர்களது ந ைலக்கு ெசல்ல ேவண்டும். இந்த

வழிய ல் தான் அவர்கைள உணர்ந்து, அவர்கள் வாழ்ைவ, அனுபவங்கைள

அற ந்து அவர்களது ந ைலைய புரிந்து ெகாள்ள முடியும். ஒருவைன

புரிந்து ெகாண்டுவ ட்டால் ப ன்பு அவைன கண்டிப்பது முடியாதது ஆக

வ டும். மக்கள் தவறாக கணிக்க றார்கள், கண்டிக்க றார்கள், ஒருவைர

ஒருவர் ஒதுக்குக றார்கள், காரணம் அவர்கள் ஒருவைர ஒருவர் புரிந்து

ெகாள்ளவ ல்ைல. அவர்களால் ஒருவைர ஒருவர் புரிந்துக் ெகாள்ள

முடியாததற்கு காரணம் அவா்கள் தங்கைள கட்டுப்படுத்த ஆளவ ல்ைல,

பரிசுத்தப்படுத்த க் ெகாள்ளவ ல்ைல.

வாழ்வு என்பது வளர்ச்ச யும், முன்ேனற்றமும் உள்ளிருந்து மலர்வதுேம

ஆகும். இந்தக் கண்ேணாட்டத்த ல் ேநாக்க னால் பாவங்களில் மூழ்க க்

க டப்பவனுக்கும் புனிதனுக்கும் எந்த ேவறுபாடும் இல்ைல. உள்ள ஒேர

வ த்த யாசம் அவர்கள் இருக்க ன்ற படிந ைலேய ஆகும். புனிதன் ஒரு

காலத்த ல் பாவத்த ல் மூழ்க க டந்தவன். பாவத்த ல் இன்று மூழ்க க்

க டப்பவன் ஒரு நாள் புனிதனாவான். பாவம் புரிபவன் குழந்ைத

பருவத்த ல் இருக்க றான். புனிதேனா வளர்ச்ச யைடந்த மனிதனாக

இருக்க றான். குழந்ைதகள் ெசால்வைத ேகட்காததால், ெபாம்ைமகளுடன்

வ ைளயாடுவதால், அடம் ப டிப்பதால் குழந்ைதகைள ப டிக்காது என்று

கூறுவது எப்படிேயா அப்படி தான் பாவம் ெசய்பவர்கள் ஒதுக்கத் தக்கவர்கள்

என்று கருத தன்ைன அப்புறப்படுத்த க் ெகாள்பவன்.

எல்லா உய ர்களும் ஒன்று தான். ஆனால் அது பல உருவங்களில்

வடிவெமடுக்க றது. பூ என்பது மரத்த லிருந்து ேவறுப்பட்டது அல்ல, அது

மரத்த ன் ஒரு பகுத ேய. அது இைலய ன் இன்ெனாரு வடிவேம. நீராவ
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நீரிலிருந்து ேவறுபட்டது அல்ல. அது நீரின் இன்ெனாரு வடிவேம. அேத

ேபான்று மாற்ற அைமக்கப்பட்ட தீைமேய நன்ைமயாகும். பாவத்த ல்

இருப்பவன் தன்ைன த ருத்த க் ெகாண்டு வளர்ச்ச அைடந்தால்

புனிதனாவான்.

பாவச் ெசயல்கள் ெசய்பவனது புரிந்து ெகாள்ளும் தன்ைம இன்னும்

முழு வளர்ச்ச ப் ெபறவ ல்ைல. அவன் அற யாைமய ல் தவறான ெசயல்கைள

ேதர்ந்து எடுக்க றான். புனித ெசயல்கள் ெசய்பவனது புரிந்து ெகாள்ளும்

தன்ைம முழு வளர்ச்ச யைடந்து கனிந்து இருக்க றது. அவன் ெமய்யற வ ல்

சரியான ெசயல்கைளத் ேதர்ந்து எடுக்க றான். தீங்க ைழப்பவன் இன்ெனாரு

தீங்க ைழப்பவைனக் கண்டனம் ெசய்க றான். கண்டனம் ெசய்வது ஒரு

தவறான ெசயலாகும். புனிதேனா தீங்க ைழப்பவைனக் கண்டனம் ெசய்வது

இல்ைல. தானும் இதற்கு முன்பு அவனது ந ைலய ல் இருந்தைத ந ைனவு

கூர்க றான். எனேவ அத்தீங்க ைழப்பவைன ஆழமான இரக்கத்ேதாடு

எண்ணுக றான். தவற ைழத்த தன் தம்ப ைய பார்ப்பது ேபால தன்

நண்பைனப் பார்ப்பது ேபாலப் பார்க்க றான். இரக்கம் வழங்குவது ஒரு

சரியான ெமய்ஞானம் உள்ள ெசயலாகும்.

எல்ேலாருக்கும் இரக்கத்ைத வழங்கும் புனிதனுக்கு அந்த இரக்கம்

யாரிடமிருந்தும் ேதைவ இல்ைல. காரணம் அவன் பாவங்கைளயும்

துன்பங்கைளயும் கடந்து வ ட்டான். ேபரானந்த ந ைலய ல், த ைளத்த

வண்ணேம இருக்க றான். ஆனால், துன்பப்படுபவனுக்ேகா இரக்கம் ேதைவ.

பாவம் ெசய்பவைனத் துன்பம் ெதாடரும். எண்ணத்தாேலா, ெசயலாேலா,

எந்த வைகயாக பாவம் ெசய்தாலும் அதற்குரிய தண்டைனைய ஒருவன்

அனுபவ த்ேத ஆக ேவண்டும் என்று மனிதன் உணரும்ேபாது அவன்

கண்டிப்பைத ந றுத்த வ ட்டு இரக்கப்படத் ெதாடங்குவான். பாவத்த ன்

வ ைளவால் வரும் தண்டைனையத் தன் உள்ளத்ைத சுத்தப்படுத்த க்

ெகாண்டவாறு உணர்வான்.

உணர்ச்ச ெகாந்தளிப்ப லிருந்து மனிதன் தன்ைன வ டுபடுத்த க்

ெகாள்ளும் ேபாது, தன் சுயநல ஆைசகைளத் த ருத்த க் ெகாள்ளும் ேபாது,

தன்ஆணவஅகங்காரத்ைதைகவ ட்டுதன்காலடிய ல்ேபாடும்ேபாது,மனிதக்
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குலம் சந்த க்க ன்ற எல்லா அனுபவங்களும், அவன் முன் ந ழலாடும். எல்லா

பாவங்களும், துன்பங்களும், துக்கங்களும், எல்லா உள்ேநாக்கங்களும்,

எண்ணங்களும், ெசயல்களும் என எல்லாேம இயற்ைக ந யத ைய மீற

முடியாமல் நைடெபறுவைத உணர்வான். முழுைமயான சுயகட்டுப்பாடு

என்பது நல் அற வ ன், ேபர் இரக்கத்த ன் அைடயாளமாகும். தூய்ைமயான

இதயத்த ன் களங்கமில்லாத பார்ைவயால் மற்றவர்கைள பார்க ன்றவன்

இரக்கத்துடன் அவர்கைள காண்க றான், அவன் தன்னில் ஒரு பகுத ையேய

காண்க றான். தன்னிலிருந்து ேவறுப்பட்ட ஒன்ைற, தனக்கு ெதாடா்ப ல்லாத

ஒன்ைற, கைறப்படிந்த ஒன்ைற காணாமல் தன்ைனேய காண்பது ேபால்

காண்க றான். தன்ைனப் ேபாலேவ பாவங்களும், குற்றங்களும் ெசய்து,

தன்ைனப் ேபாலேவ துன்பத்ைத, துக்கத்ைத அனுபவ த்து இருந்தாலும்

அவர்களும் தன்ைனப் ேபாலேவ முழு ந ம்மத ைய அைடவார்கள் என்னும்

ஞானத்தால் இைளபாறுக றான்.

ெமய்யற வு ெகாண்ட உண்ைமயான நல்ல மனிதன்

ஒருதைலபட்சமாகேவா பாகுபாடு காட்டுபவனாகேவா இருக்க மாட்டான்.

அவனது இரக்கம் எல்ேலாைரயும் அரவைணக்கும். மற்றவர்கைளக்

கண்டிப்பதற்கும், எத ர்த்து ந ற்பதற்கும் அவர்களிடத்த ல் எந்த தீங்ைகயும்

அவன் காணமாட்டான் . ஆனால் அவர்கள் ெசய்யும் பாவச் ெசயல்

அவர்களுக்கு இன்பமாக இருப்பைதக் காண்பான். அந்த பாவச் ெசயலின்

காரணமாக அவர்களுக்கு ேநர ேபாக ற துன்பத்ைதயும் துக்கத்ைதயும்

அவர்கள் அற ந்து ெகாள்ளாமல், புரிந்து ெகாள்ளாமல் இருப்பைத அவன்

காண்பான்.

ஒரு மனிதனது ெமய்யற வு எந்த அளவு பரந்து இருக்க ன்றேதா, அந்த

அளவு தான் அவனது இரக்கமும் ெசல்ல முடியும். அைதக் கடந்து ெசல்ல

முடியாது. அவன் உள்ளம் கருைணயாகவும், கனிவாகவும் மாற மாற

அவனது ெமய்யற வும் வளரும். ஒருவன் தன் இரக்க குணத்ைதச் சுருக்க க்

ெகாள்வது என்பது அவனது இதயத்ைத சுருக்க க் ெகாள்வதாகும். அவன்

வாழ்ைவ இருள் சூழ, கசப்புணர்வு உட்புக வழி ெசய்வதாகும். ஒருவன தன்

இரக்க குணத்ைத எங்கும் தவழ்ந்து பரவச் ெசய்யும் ேபாது அவனது வாழ்வு

www.Kaniyam.com 80 FreeTamilEbooks.com



ஆர். பட்டாப ராமன் பாபாசாேகப் டாக்டர் அம்ேபத்கர்

ஒளிவீசும் மக ழ்ச்ச யாக மாறுக ன்றது. அவன் மற்றவர்களுக்கும் ஒளிவீசும்

மக ழ்ச்ச யான வாழ்வ ற்கு ெதளிவாக வழிைய காட்டுக றான்.

இன்ெனாருவனுக்கு இரக்கத்ைத வழங்குவது என்பது அவைன

நமக்குள் ஏற்றுக் ெகாள்வதாகும். அவேனாடு ஒன்றற கலப்பதாகும்.

தன்னலமற்ற அன்பு எந்த சுவடும் இல்லாமல் ஒன்ேறாடு ஒன்றாக கைரந்து

வ டும். எவனது இரக்கம் மனித இனம் அைனத்ைதயும், வாழும் எல்லா

உய ர்கைளயும்அரவைணத்துத்தழுவுக ன்றேதாஅவன்அந்தஎல்லாவற்ற ன்

முழுைமய ல் தானும் ஒரு பகுத என்று உணர்க றான். எல்ைலயற்ற அன்ைப

ெசலுத்த, இயற்ைக ந யத களின் ெசயல்பாட்ைட உணர, ெமய்யற ைவப்

ெபற வ ைழக றான். மனிதன் எந்த அளவ ற்கு சுவர்கத்த லிருந்தும்,

ந ம்மத ய லிருந்தும்,உண்ைமய லிருந்தும்வ லக்கப்பட்டிருக்க றான்என்றால்

அவன் எந்த அளவ ற்கு ப றர் மீது இரக்கம் ெசலுத்தாமல் இருக்க ன்றாேனா

அந்த அளவ ற்குத் தான். எங்ேக அவனது இரக்கம் முடிவுறுக ன்றேதா, அங்ேக

அவைனஇருளும், ச த்த ரவைதகளும், துன்பங்களும்சூழ்க ன்றன. காரணம்,

மற்றவர்கைள நம் அன்பாலும் இரக்கத்தாலும் தழுவாமல் இருப்பது என்பது

அன்ப ன், இரக்கத்த ன் வாய லாக க ைடக்க ன்ற ேபரளுளிலிருந்து நம்ைம

வ லக்க க் ெகாண்டு நான் என்ற குறுக ய இருண்ட ச ைறக்குள் ெசன்று

நம்ைம அைடத்துக் ெகாள்வதாகும்.

எவன் ச ல நூறடிதூரம் இரக்கம் சுரக்காமல் நடந்து ெசல்க ன்றாேனா

அவன் தன் கல்லைறக்ேக

அதற்கு அணியப்படும் உைடகளுடன் நடந்து ெசல்க றான்.

எந்த அளவும் எல்ைலயும் வகுத்துக் ெகாள்ளாமல் ஒருவனது இரக்கம்

சுரக்கும் ேபாது தான் என்றும் ந ைலயான உண்ைமய ன் ஒளி அவைனச்

சூழும். எந்த பாகுபாைடயும் பாராத அன்ப ல் தான் அளவ ல்லாத

ஆனந்தத்ைத அனுபவ க்க முடியும்.

இரக்கேமேபர்உவைகயாகும். அத ல்பரிசுத்தமான,மிகஉயர்ந்தேபரருள்

ெவளிப்படுக ன்றது. அது ெதய்வீகமானது. இரக்கம் சுரப்பதால் ஏற்படும் ஒளி

ெவள்ளத்த ல் “நான்” என்க ற அகம்பாவம் ெகாண்டிருந்த எல்லா இருண்ட
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எண்ணங்களும் ெதாைலந்து வ டுக ன்றன. ஆன்மீக உணர்வைலகளால்

மற்றவர்களுடன் ஒன்ற ெமன்ைமயான பரிசுத்தமான மக ழ்ச்ச ந ைல

மட்டுேம மிஞ்ச ந ற்க ன்றது. ஒருவன் இரக்கத்ைத ைக வ டும் ேபாது அவன்

வாழ்ைவயும் ைகவ டுக றான். அவனது பார்ைவயும், அற வும், உணர்வுகளும்

மங்குக ன்றன.

எந்த வ த சுயநலமான உள்ேநாக்கங்களுமின்ற மற்றவர்கைளக்

காணும் ேபாது தான் உண்ைமய ல் இரக்கப்பட முடியும். இைதச்

ெசய்பவன் மற்றவர்கைள அவர்கள் உள்ளவாேற காண்க றான். அவர்கள்

ெசய்யக்கூடிய குற்றங்கைள, பாவங்கைள, அவர்களுக்கு ஏற்படுக ன்ற மன

இச்ைசகைள, தூண்டுதல்கைள, துக்கங்கைள, அவர்களது நம்ப க்ைககைள,

கருத்துக்கைள, அவர்களால் சக த்துக் ெகாள்ளமுடியாத கருத்து

மாறுபாடுகைள என அவர்கள் ஆன்மீக பாைதய ல் எது வைர கடந்து

இருக்க றார்கேளா அந்த இடம் வைர ெசன்று அவர்கைளக் காண்க றான்.

அவர்களுக்கு ேநர்ந்த அனுபவங்கைள உணர்க றான். அவர்களது

தற்ேபாைதய ந ைலய ல் அவர்கள் ெசயல்படுக ன்ற வ தத்ைத வ ட ேவறு

எைதயும் ெசய்ய முடியாது என்று உணர்க றான். அவர்கள் ெகாண்டுள்ள

ெதளிந்த அற வ ன் அளேவா அல்லது அற யாைமய ன் அளேவா தான்

அவர்களது எண்ணங்கைளயும், ெசயல்பாடுகைளயும் தூண்டிவ ட

கூடியைவ என்றும் காண்க றான். அவர்கள் கண்மூடித்தனமாகேவா

முட்டாள்தனமாகேவா நடந்துக் ெகாள்ளும் ேபாதும் அவர்களது அற வும்

அனுபவமும் இன்னும் பக்குவப்படவ ல்ைல. ெதளிந்த மன ந ைலையயும்,

ெமய்யற ைவயும் அவர்கள் ெபற ெபறேவ அவர்களால் ச றந்த படி நடந்து

ெகாள்ள முடியும். அத்தைகய வளர்ச்ச ஏற்படுவதற்கு தகுந்த அற வுைரகளும்,

அவ்வைகயான அற வுைரகைள வாழ்வ ல் நைடமுைறப்படுத்துபவர்களின்

நல் உதாரணங்களும் உதவக் கூடும் என்றாலும் அைத இயற்ைகக்கு

ெபாருந்தாமல் அவர்கள் ேமல் த ணிக்க முடியாது. அன்ப ன் மலர்களும்

ெமய்யற வ ன் மலர்களும் மலர்வதற்கு காலம் ேதைவப்படுக றது.

முட்டாள்தனத்த ன், காழ்ப்புணர்வ ன் பட்டுப்ேபான க ைளகைள ஒேர அடியாக

ெவட்டி வ ட முடியாது.
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இத்தைகய வளர்ச்ச ைய ெபறும் மனிதன் அவன் சந்த க்கும்

மற்றவர்களின் உள் உலகத்த ற்குள் நுைழவதற்கான வாசல் கதைவ கண்டு

அைத த றந்து உள்நுைழந்து யாரும் அற யாத அவர்களின் அந்த புனித

இடத்த ல் வச க்க றான். அங்ேக ெவறுப்பதற்ேகா தூற்றுவதற்ேகா கண்டனம்

ெசய்வதற்ேகா எைதயும் அவன் காணவ ல்ைல. மாறாக அங்கு அவன்

காண்பைவகளுக்கு அன்பும் கனிவுேம ேதைவ என்று எண்ணுக றான்.

அவர்கள் ேமல் அன்ைபயும், இரக்கத்ைதயும், ெபாறுைமையயும்

ெசலுத்துவதற்கு தன் இதயத்த ல் இடம் இருப்பைதயும் காண்க றான்.

அவன் அவர்கைள தன்னிலிருந்து ேவறாகப் ப ரித்து பார்க்கவ ல்ைல.

அவர்கைள தன் இன்ெனாரு பாகமாகேவ பார்க்க றான். அவர்களது

குண இயல்புகளும் தன்னுைடய குண இயல்புகைள ேபான்றேத, ச ல

த ருத்தங்களிலும் படிந ைலகளிலும் மட்டுேம ேவறுபடுக ன்றன. மற்ற

வைககளில் ஒன்று தான் என்று ஒற்றுைம காண்க றான். அவர்களின்

ெசயல்பாடுகளில் குற்றங்களும், பாவங்களும் ந ைறந்து இருந்தால்

அவன் தன்னுள் அவ்வைகயான குற்றங்களின்/பாவங்களின் சுவைடக்

காண்க றான். அைவ ஒருேவைள கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ந ைலய ேலா அல்லது

ஒரு அளவு தூய்ைமபடுத்தப்பட்ட ந ைலய ேலா இருக்கலாம். அவர்களிடம்

புனிதமான, ெதய்வீக குணங்கள் ெவளிப்படுக ன்றன என்றால், அைவயும்

தன்னுள் இருப்பைதக் காண்க றான். ஆனால் அது குைறந்த அளவ ேலா

இன்னும் வளர்ச்ச ெபற ேவண்டிய ந ைலய ேலா இருப்பைதக் காண்க றான்.

இயற்ைகய ன் ஒரு தழுவல்

முழு உலைகயும் உறவாக்க வ டுக ன்றது.

ஒருவனது பாவம் என்பது எல்ேலாருக்குள்ளும் இருக்கும் பாவேம.

ஒருவனது நற்குணம் என்பதும் எல்ேலாருக்குள்ளும் இருக்கும் நற்குணேம.

எவன் ஒருவனும் இன்ெனாருவனிடமிருந்து ப ரிக்கப்பட்டவன் அல்ல.

இயற்ைகயான குணங்களில் எந்த மாறுதலும் இல்ைல. அந்த குணங்களின்

அளவுகள் தான் மாறுபடுக ன்றன. ஒருவன் தன் உயா்ந்த நற்குணங்களின்

காரணமாக மற்றவர்கைள வ ட ேவறுபட்டவன் என எண்ணினால் அது

தவறாகும். அவன் இருளில், மாையய ல் மூழ்க க டக்க றான். மனிதக்குலம்

என்பது ஒன்ேற. இரக்கம் என்னும் புனித ந ழலில் பாவ யும் புனிதனும்
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சந்த த்து இைணக றார்கள்.

இேயசுைவ பற்ற கூறப்படுக ன்றது, அவர் ெமாத்த உலக ன்

பாவங்கைளயும் தன் ேமல் ஏற்றுக்ெகாண்டார் என்று. அதன் ெபாருள்,

தனக்கும் அந்த பாவங்கைள ெசய்தவர்களுக்கும் எந்த ெதாடர்பும்

இல்ைல என்று அவர் தன்ைன வ லக்க ைவத்துக் ெகாள்ளவ ல்ைல.

தனக்குள்ளும் அவர்கைள ேபான்ற குணம் இருக்க ன்றது என்று

மனிதக்குலத்ேதாடு தன்ைன ஒன்றுபடுத்த க் ெகாண்டார். தங்களுைடய

ெபரும் பாவச்ெசயல்களின் காரணமாக மற்றவர்களால் வ லக்க ,

ஒதுக்கப்பட்டவர்களிடமும் ெநஞ்ைச ெதாடும் ேபரிரக்கத்ைத வழங்க னார்.

இரக்கம் எனப்படுவது, ேமலும் யாருக்கு அத கம் ேதைவப்படுக றது?

புனிதனுக்ேகா ெமய்யற வுக் ெகாண்ட ஞானிக்ேகா, ெதளிந்த அற வுக்

ெகாண்டவனுக்ேகா அது ேதைவப்படவ ல்ைல. பாவம் ெசய்பவனுக்கும்,

ெமய்யற வு ெபறாதவனுக்கும் ெதளிந்த அற வு இல்லாதவனுக்கும் தான் அது

அத கம் ேதைவப்படுக றது. பாவத்த ன் அளவு ெபரியதாக இருக்கும்ேபாது

இன்னும் அத கம் ேதைவப்படுக றது.

”நான் நல்வழிய ல் இருப்பவர்கைள அைழப்பதற்கு வரவ ல்ைல

தீங்கு இைழப்பவர்கள் மனம் த ருந்தேவ வந்த ருக்க ேறன்”

என்பது மனித இனத்த ன் ேதைவகைள அற ந்தவரது கூற்று.

நல்லவன், உங்கள் இரக்கத்த ன் ேதைவய ன்ற இருக்க றான். தான்

ெசய்யும் பாவங்களின் காரணத்தால் ெநடுங்காலம் அல்லல் படேவண்டிய

துன்பத்ைதயும் ேவதைனையயும் தனக்கு ஏற்படுத்த க் ெகாள்ளும்

தீங்க ைழப்பவனுக்குத் தான் இரக்கத்த ன் ேதைவ அத கமிருக்க றது.

ெவட்கப்படாமல், தைல குனியாமல் தவறுகள் ெசய்பவன் அவைனப்

ேபான்ேற ஒத்த மனந ைலய ல் உள்ளவர்களால் கண்டனம் ெசய்யபடுக றான்,

தூற்றப்படுக றான், ஒதுக்கப்படுக றான். கண்டனம் ெசய்பவர்கள்

ஒருேவைள, அப்ெபாழுது அவ்வைகயான குற்றங்கைள புரியாமல்

இருக்கலாம். இரக்கம் சுரக்காமல் இதயம் இறுகுவதும் கண்டனங்களால்

ஆர்ப்பரிப்பதும் புரிந்து ெகாள்ளும் தன்ைம இல்லாதவர்களிடம் ெபாதுவாக
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ந கழும் ஒன்றாகும். இந்த புரிந்து ெகாள்ளும் தன்ைம இல்லாமல்

ஒருவன் பாவங்களில் மூழ்க இருக்கும் ேபாது அேத ேபான்று பாவங்களில்

மூழ்க இருக்கும் மற்றவர்கைள அவன் கண்டனம் ெசய்வான். அவனது

பாவத்த ன் தன்ைமயும் அளவும் ெகாடியதாகவும், அத கமாகவும்

இருக்கும் ேபாது அவனது கண்டனங்களும் கடுைமயாக இருக்கும்.

தன்னுைடய பாவங்களுக்கு வருந்த ஆரம்ப க்கும் ேபாது தான் அவற்ைற

வ ட்டு ேமல் எழுந்து புரிந்து ெகாள்ளும் தன்ைம, தூய்ைம என்னும்

ெதளிவான ெவளிச்சத்த ற்கு அவன் வருக றான். அதன் ப ன்ேப அவன்

கண்டனம் ெசய்வைத ைகவ ட்டு அவர்கள் ேமல் இரக்கப்பட கற்றுக்

ெகாள்க றான். பாவத்த ல் மூழ்க க டப்பவர்கள் ஒருவர் மீது ஒருவர் உணர்ச்ச

ெகாந்தளிப்பால் ெதாடர்ந்து கண்டனங்கள் ெசய்து ெகாள்வது என்பது

எந்த இடத்த லும் எல்லா காலத்த லும் ெசயல்படும் இயற்ைக ந யத ய ன்

கட்டைளயாகும். பாவங்கள் ெசய்து கண்டனத்த ற்கு உள்ளாகுபவன்

தன்னுைடய பாவங்களால் தான் கண்டனத்த ற்கு உள்ளாக றான் என

ஏற்றுக்ெகாண்டு, ப றைர கண்டிப்பைத வ டுத்து தன்ைன த ருத்த க்

ெகாள்ள முைனந்தால் மிக வ ைரவ ல் உயர்ந்த உள்ளத்ைதயும் வாழ்ைவயும்

ெபறுவான்.

உண்ைமயான ெமய்யற வும் நற்குணமும் ெகாண்ட மனிதன் யாைரயும்

கண்டனம் ெசய்ய மாட்டான். கண்மூடித்தனமான உணர்ச்ச கைளயும்

சுயநலத்ைதயும் அவன் ைகவ ட்டுள்ளதால் அன்பும் அைமத யும் தவழும்

சாந்த ந ைலகளில் வாழ்க றான். எல்லா வைகயான பாவங்கைளயும் அந்த

பாவங்கைள ந ழல் ேபால் ெதாடரும் துன்பங்கைளயும் துக்கங்கைளயும்

குற த்து அவனுக்குத் ெதரியும். ெமய்யற ேவாடும், வ ழிப்புணர்ேவாடும்

சுயநல கண்ேணாட்டத்த லிருந்து வ டுபட்டு மனிதர்கைள உள்ளவாேற

காண்பதால், அவனது இதயம் எல்ேலாருடனும் இரக்கம் கலந்து ெதாடர்பு

ெகாள்க றது. எவராவது அவைன கண்டனம் ெசய்தாலும் அவைன பற்ற

இல்லாத ஒன்ைற அவதூறாக பரப்ப னாலும் அவனது நற்ெபயருக்கு

களங்கம் ஏற்படுத்தும் வ தமாக புறங்கூற னாலும் அவர்கைளயும் அன்ேபாடு

தன் இரக்கத்தால் பாதுகாக்க றான். அவர்கள் அவ்வாறு நடந்துக்

ெகாள்வதற்கு காரணமான அவர்களது அற யாைமைய காண்க றான்.
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அவர்களது அந்தத் தீய ெசயல்களுக்கு அவர்கள் மட்டுேம துன்புறுவார்கள்

என்பைதயும் அற க றான்.

உங்கைள இப்ெபாழுது யார் கண்டனம் ெசய்க றார்கேளா அவர்கள்

மீது இரக்கம் ெசலுத்த கற்றுக் ெகாள்ளுங்கள். நீங்கள் இப்ெபாழுது

யாைர கண்டனம் ெசய்க றீர்கேளா அவர்கள் ேமல் அன்பாக இருக்க

கற்றுக் ெகாள்ளுங்கள். சுயக் கட்டுப்பாடின் மூலமாகவும் ெமய்யற ைவயும்

வளர்த்துக் ெகாண்டவாறு இைத நீங்கள் ெசய்ய ேவண்டும். உங்கைள

கண்டிக்கும் அவர்கைளக் கடிந்து ேநாக்காமல் உங்கைள நீங்கள் உள்

ேநாக்க ப் பாருங்கள். ஒரு ேவைள அங்ேக, கல்லாக இறுக ய, இரக்கமற்ற

தவறான எண்ணங்கைளக் கண்டற ந்தால், உங்கைள நீங்கேள கண்டனம்

ெசய்துக் ெகாள்வீர்கள்.

ெபாதுவாக இரக்கம் என்று கூறப்படுவது எல்லாம் தனிப்பட்ட பாசேம. நம்

மீது அன்பு ெசலுத்துபவர்கள் மீது நாமும் அன்பு ெசலுத்த வ ைளவது மனித

இயல்பு. நம் மீது அன்பு ெசலுத்தாதவர்கள் மீதும் நாம் அன்பு ெசலுத்துவேத

ெதய்வீகமான இரக்கமாகும்.

துன்பங்களும் ேவதைனகளும் இருக்க ன்ற காரணத்தால் இரக்கம்

ேதைவப்படுக றது. துன்பத்தால் துவளாத உய ர்கேள இல்ைல.

துன்பப்பட்டுள்ள காரணத்தால் இரக்கம் சுரக்க ன்றது. ஒரு வருடத்த ேலா,

ஒரு வாழ்வ ேலா, ஒரு யுகத்த ேலா ஏற்படும் துன்பங்களால் கூட மனித

இதயமானது பரிசுத்தமாக கனிந்து உருக வ டுவத ல்ைல. பல ப றவ களில்,

பல யுகங்களில் எண்ணில் அடங்காத அளவு வாட்டி வைதத்த வலிகளும்

ேவதைனகளும், துன்பங்களும் அளித்த அனுபவத்தால் மனிதனது உள்ளமும்

மனமும் பண்படுக ன்றது. அதன் வ ைளவாக ெமய்யற ைவயும் மாறாத

அன்ைபயும் அறுவைட ெசய்க றான். அதன் ப ன்ேப அவனுக்கு புரிந்து

ெகாள்ளும் தன்ைம ஏற்படுக றது. அந்த புரிந்து ெகாள்ளும் தன்ைம ஏற்பட்ட

ப ன் அவன் இரக்கப்படுக றான்.

இயற்ைக ந யத கைள அற யாைமய ன் காரணமாக மீறுவேத

துன்பத்த ற்குக் காரணமாகும். அத்தைகயத் தவறுகைளப் பலமுைற புரிந்து

அதன் காரணமாக பல முைற அதன் துன்ப வ ைளவுகைள அனுபவ த்து
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இயற்ைகவ த ய ன்ெசயல்பாட்ைடபற்ற யஅற வுஏற்படுக றது. ஒழுக்கத்த ன்

உயர்ந ைலகளும் ஞானமும் எட்டப்படுக றது. அப்ெபாழுது தான் களங்கமற்ற

குைறகளற்ற இரக்கம் என்னும் மலர் மலர்க ன்றது.

இரக்கத்த ன் ஒரு கூறு என்னெவன்றால், துன்பத்த ல்

தவ ப்பவர்களுக்கும் ேவதைனய ல் துடிப்பவர்களுக்கும் மனம் இரங்குவது

ஆகும். அவ்வாறு மனம் இரங்க அவர்கைள அந்த ந ைலய லிருந்து மீட்க

வ ரும்ப முயற்ச ப்பதும் அல்லது அவ்வாறு முடியாத ேபாது அவர்கள்

அத்துன்பங்கைள தாங்க க் ெகாள்ள உதவுவதுமாகும். இந்த ெதய்வீகக்

குணம் உலகத்த ற்கு மிகவும் ேதைவப்படுக றது.

இரக்கம்

எளியவர்களின் உலகத்ைத ெமன்ைமயாக்குக றது

வலியவர்களின் உலகத்ைத ேமன்ைமயாக்குக றது.

ஆனால், எல்லா வைகயான இறுக யக் குணத்ைதயும்,

அன்ப ல்லாைமையயும், குற்றம் சாட்டுதைலயும், பழி சுமத்துதைலயும்,

ேகாபதாபங்கைளயும் கைளந்த ப ன்ேப அத்தைகய இரக்க குணத்ைத

வளர்த்துக் ெகாள்ள முடியும். யார் ஒருவன், இன்ெனாருவன் அவன் ெசய்த

பாவத்த ற்கு துன்புறுவைதக் கண்டு தன் மனைத இறுக்க “அவனுக்கு அது

சரியான தண்டைன” என்று எண்ணுக றாேனா அவனால் ப றருக்காக இரங்க

முடியாது. காயங்கைள ஆற்றும் இரக்கத்த ன் குளிர்ச்ச யான களிம்ைபயும்

தடவ முடியாது. எப்ெபாழுது எல்லாம் ஒரு மனிதன், இன்ெனாரு உய ரின்

ேமல்(அது ஒரு வாய ல்லாத ஜீவனாகக் கூட இருக்கட்டும்) ெகாடூரமாக நடந்து

ெகாள்க றாேனா, அல்லது தர ேவண்டிய இரக்கத்ைதத் தர மறுக்க றாேனா,

அப்ெபாழுது எல்லாம் அவன் தன்ைன தாழ்த்த க் ெகாள்க றான். தன் மீது

ேபரருளின் சூழைல வ லக்குக றான், துன்பப்படத் தன்ைன தயார் படுத்த க்

ெகாள்க றான்.

இரக்கத்த ன் இன்ெனாரு கூறு என்னெவன்றால், நம்ைம வ ட

ெவற்ற கரமாக வாழ்பவர்களின் ெவற்ற ய ல் மக ழ்வது, அவர்களது

ெவற்ற ைய நமது ெவற்ற ைய ேபாலேவ ந ைனத்துக் ெகாண்டாடுவது. எவன்
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ஒருவன் ெபாறாைம, பைகைம எண்ணங்கள், தீய ேநாக்கங்கள் ேபான்றைவ

எதுவுமின்ற தன்ைன எத ரியாக ந ைனப்பவர்களின் ெவற்ற ச் ெசய்த ையக்

ேகட்டு மக ழ்க றாேனா அவன் உண்ைமய ல் ேபரருள் ெபற்றவன்.

நம்ைம வ ட பலவீனமான, நம்ைமவ ட தற்காத்துக் ெகாள்ளும் வலிைம

குைறவான ந ைலய ல் உள்ள உய ர்களுக்கு பாதுகாப்பு நாடுவது இந்த

ெதய்வீகமான இரக்கம் ெவளிப்படும் இன்ெனாரு கூறாகும். வாய ல்லா

ஜீவனின் கூக்குரல் அைழப்பது ஆழமான இரக்கத்ைதத் தான். வலிைமயான

ஒன்ற ன் ெபருைம என்பது ஒன்ைற அழிக்கக்கூடிய அதன் பலத்த ல்

அல்ல, ஒன்ைற பாதுகாக்க கூடிய அதன் பலத்த ல் தான் உைறக ன்றது.

பலவீனமானைவகைள அழிப்பத ல் அல்ல, பாதுகாப்பத ல் தான்

உண்ைமயான வாழ்வு அடங்க இருக்க றது.

“எல்லா உய ர்களும் ஒன்ைற ஒன்று சார்ந்த உறவுகேள”.

படிந ைலகளில் மிக அடிமட்டத்த ல் உள்ள உய ரினத்த ற்கும் மிக

உயா்ந ைலய ல் உள்ள உய ரினத்த ற்கும் இைடய ல் உள்ள இைடெவளி

என்பது அவற்ற ன் அற வு மற்றும் வலிைம தான் (ஓரற வு, ஈரற வு,

ஆறற வு…) நாம் பாதுகாப்ைபயம் இரக்கத்ைதயும் இன்ெனாரு உய ருக்கு

வழங்கும் ேபாது, என்றும் உடன் இருக்கும் வாழ்வ ன் புனிதத்ைத

ெவளிப்படுத்துக ேறாம், ேபரானந்தத்ைத பன்மடங்காக்குக ேறாம். நாம்

எண்ணிப் பார்க்காமல், ெகாடூரமாக ஏதாவது தீங்க ைழத்தால் நம்முைடய

வாழ்வு புனிதமாவைத தடுக்கும் ஒரு த ைர வ ழுக ன்றது. வாழ்வ ல்

மக ழ்ச்ச யும் ெமல்ல மடிக றது. ஒரு உய ரின் உடம்ப ற்கு உணவு இன்ெனாரு

உய ரின் உடம்ேப. ஒரு உணர்ச்ச க்கு வடிகால் இன்ெனாரு உணர்ச்ச ேய.

ஆனால் மனிதனின் புனிதத் தன்ைமைய ந ைலநாட்டுவதும், நீடிக்கச்

ெசய்வதும் வளர துைண புரிவதும் கனிவு, அன்பு, இரக்கம் மற்றும் தூய

தன்னலமற்ற ெசயல்பாடுகேள.

ப றர் மீது இரக்கத்ைத வழங்குவதால், நாம் நம்முள் உள்ள இரக்கத்ைத

வளர்த்துக் ெகாள்க ேறாம். வழங்கப்பட்ட இரக்கம் என்றும் வீணாவது

இல்ைல. மிகக் ெகாடிய உய ரினமும் கூட சுவர்கத்ைத ேபான்ற அதன்

தழுவலுக்கு இனிய மறுெமாழிையேய பத லாக வழங்கும். இரக்கம் என்பது
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எல்லா உய ர்களும் புரிந்து ெகாள்ளும் புவ அைனத்துக்குமான ஒரு ெபாது

ெமாழி.

இதுச லகாலம்முன்பு(1904க்குமுன்பு ,இங்க லாந்த ல்)பல்ேவறுெகாடிய

குற்றங்கள் புரிந்து, அந்த குற்றங்களுக்கு தண்டைனயாக பல ஆண்டுகள்

கடுங்காவல் ச ைற தண்டைன வ த க்கப்பட்ட ஒரு ைகத ய ன் வாழ்வ ல்

நடந்த உண்ைம கைத. குற்றவாளியான அவன் மிகக் ெகாடூரமானவனாக

கருதப்பட்டு அவன் ேமல் நம்ப க்ைகக் ெகாள்ள எவருமின்ற ஒதுக்கப்பட்டு

இருந்தான். ச ைறக் காவலர்களும் அவைன கட்டைள இட ேவண்டிய

அவர்களது பணிக்காக அவைனப் பார்த்து அஞ்ச னார்கள். அப்படிப்பட்டவன்

ஒரு நாள் ஒரு சுண்ெடலிைய ப டித்துவ ட்டான். தன்ைன ேபாலேவ

ேவட்ைடயாடப்பட்ட அதன் ந ைலைய, பலவீனமான, பயந்த ருந்த, உதவ க்கு

யாருமற்ற அதன் ந ைல அவனுக்கு அதன் மீது ஒரு அனுதாபத்ைத

ஏற்படுத்த யது. ெசய்த பல குற்றங்களால் இதயம் இறுக ப் ேபாய்,

மனிதர்களால் இரக்கத்த ன் சுவைடக் கூட அற ய முடியாத அவனது

இதயத்த ற்குள் இரக்கம் சுரக்க ஆரம்ப த்தது.

அவன் அந்தச் சுண்ெடலிைய தன் ச ைற கதவ ன் அைறய ல் ஒரு பைழய

ஷ ஒன்ற ன் உள் பாதுகாப்பாக ைவத்துக் ெகாண்டான். அதற்கு உணவு

ஊட்டி, ெகாஞ்ச , தடவ அவன் அன்ைப வழங்க னான். பலவீனமான

ஒன்ற ற்கு அவன் வழங்க ய அன்பு, வலிைம மிகுந்தைவகளின் ேமல்

அவன் ெகாண்டிருந்த ெவறுப்ைப மறக்கச் ெசய்து வ ட்டது. அவனது

ைககளும் உள்ளமும் சக மனிதர்களுக்கு எத ராக இப்ெபாழுது நீளவ ல்ைல.

அவன் கட்டுக்கு அடங்காமல் இருந்த ந ைல மாற மிக ஒழுக்கமாக நடந்து

ெகாள்வது ச ைறக் காவல் அத காரிகளுக்கு ஆச்ச ரியம் கலந்த புத ராக

இருந்தது. ெகாடிய குற்றவாளியான அவன் ெசால்வைத ேகட்கும் அன்பான

குழந்ைதையப் ேபால் நடந்து ெகாள்வது ஒரு அத சயத்த ற்கு ந கராகத்

ேதான்ற யது. அவனது முகபாவ ெவளிப்பாடுகளும் மாற வ ட்டன. முன்பு

கடுகடுப்பாக ேதான்ற ய அவனது முகத்த ல் இப்ெபாழுது ஒரு புன்னைக

தவழ ஆரம்ப த்தது. ேகாப அம்புகள் பாயும் அவனது கண்களில் ஒரு

ெமன்ைமயான, ஆழமான, கனிவான ஒளி ெபாங்க யது. குற்றவாளியாக
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இருந்த அவன், காப்பாற்றப்பட்டு வ ட்டான். அவன் மனம் த ருந்த, மனிதத்

தன்ைம அவனுள் த ரும்ப புகுந்தது. பாதுகாப்பற்ற ஓர் உய ருக்கு அவன்

வழங்க ய அைடக்கலமும் இரக்கமும் புனிதப் பாைதய ல் அவன் உறுத யாக

அடிஎடுத்துைவத்துமுன்ேனறெசய்துவ ட்டது. அவன்வ டுதைலஆகும்ேபாது

தன்னுடன் அந்த சுண்ெடலிைய அைழத்து ெசன்றுவ ட்டான். இைவ எல்லாம்

அந்த ச ைற காவல் அத காரிகளுக்கு ப ன்பு ெதரிவ க்கப்பட்டது.

இவ்வாறு வழங்கப்படும் இரக்கத்தால் நம்முள் இன்னும் அத கமாக

இரக்கம் சுரக்கும். அது வாழ்ைவ வளமாக, பயனுள்ளதாக மாற்றும்.

இரக்கத்ைத வழங்க னால் நாம் அருைள ெபற்றைத ேபால். இரக்கத்ைத

வழங்க மறுத்தால் நாம் அருைள இழந்தது ேபால. எந்த அளவ ற்கு ஒருவன்

இரக்கத்ைத வளர்த்துக் ெகாள்க றாேனா, அந்த அளவ ற்கு அவன் ேபரருள்

ந ைறந்த சரியான வாழ்ைவ வாழ ெநருங்குக றான். எவனது இதயம் மிகக்

கனிந்து உருக அதன் இனிய ந ைலைய எந்த இறுக்கமான, கசப்பான,

ெகாடிய எண்ணங்களும் உட்புகுந்த மாற்ற முடியவ ல்ைலேயா அவன்

உண்ைமய ல் வளமான ேபரருள் ெபற்றவன் ஆவான்.
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7. மன்னிக்கும் தன்ைம

மற்றவர்கைள கண்மூடித்தனமாக வ மர்ச ப்பதால் ஏற்படுக ன்ற

பயனில்லாத வீணான மன உறுத்தைலயும் வலிையயும் மனிதர்கள் புரிந்து

ெகாண்டால் ,

ப றரது இதய உணர்வுகைள இரக்கமற்று புண்படுத்துவதன்

வ ைளைவயும் உணர்ந்து ெகாண்டால்

மன காயங்கைள ஆற்றும் மருந்தாகக் கனிவான வார்த்ைதகைளயும்

உணர்வுகைளயும் அவர்கள் வழங்குவார்கள்.

அன்பும், இரக்கமும் பழி வாங்குவைத வ ட எப்ேபாதும் ச றந்தது.

—ேஷக்ஸ்ப யர்.

மனக் காயங்கைள ந ைனவ ல் ைவத்துக் ெகாண்ேட இருப்பது, ஆன்மீக

இருளாகும். ேகாபத்ைத ஊட்டி வளர்ப்பது ஆன்மீக தற்ெகாைலயாகும். மனம்

இரங்க மன்னிப்ைப ெபறுவதும் வழங்குவதுேம ெமய்யற வ ன் ஆரம்பமாகும்.

அது தான் ந ம்மத ய ன், மக ழ்ச்ச ய ன் ஆரம்பமும் கூட. தவறுகைளயும்,

புறக்கணிப்புக்கைளயும், மன காயங்கைளயும் எண்ணி மனத ல் உழன்று

ெகாண்ேட இருப்பவனுக்கு ஓய்வும் இல்ைல. தனக்கு அவமானம், அநீத

இைழக்கப்பட்டதாகக் கருத , தன் எத ரிய ன் மீது சத த ட்டம் தீட்டிக்ெகாண்ேட

இருப்பவன் அைமத யான மனைத அற யேவ மாட்டான்.

தீய எண்ண அைலகள் சுழலும் இதயத்த ல் மக ழ்ச்ச எப்படி வச க்க

முடியும்? தீ பற்ற எரியும் மரத்த ல் பறைவகள் கூடுகட்டி வாழ்ந்து

இன்னிைசையப் பாடமுடியுமா? ேகாப ெநருப்பு எரியும் இதயத்த ல்

மக ழ்ச்ச யும் தங்க முடியாது. முட்டாள்தனம் ேகாேலாச்சும் இடத்த ல்

ெமய்யற வு உட்புக முடியாது.

மன்னிப்ப ன் உயர்மாண்ப ல் ஈடுபடாதவர்களுக்ேக பழிக்கு பழி

வாங்குவது இனிைமயாக இருக்கும். ஆனால் மன்னிப்ப ன் இன்சுைவைய
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உணர்ந்து ெகாள்ளும் ேபாது தான் பழி வாங்குவதன் சுைவ எவ்வளவு

கசப்பானதுஎன்றுபுரியும். ெவறுப்புணர்வ ல்தீவ ரமாகஈடுபடுபவர்களுக்குப்

பழி வாங்குவேத மக ழ்ச்ச க்கான பாைதயாகத் ேதான்றும். ஆனால்

ெவறுப்புணர்வ ன் வன்முைறைய வ லக்கும் ேபாது, மன்னிப்ப ன்

ெமன்ைமயான வழிமுைறகைளத் தழுவும் ேபாது தான், பழிவாங்குவது

எந்த அளவு துன்பத்த ற்கு அைழத்துச் ெசல்க றது என்பது ெதளிவாகும்.

பழி வாங்கும் உணர்வு என்பது மனத ன் நற்ெசயல்பாடுகைள

முடக்கும் ஒரு நச்சுக் க ருமியாகும். அது ஆன்மீக இருப்ைப வ ஷமாக்க

வ டுக ன்றது. ெகாந்தளிக்கும் ேகாபம் என்பது மனத ன் ஆக்க சக்த கைள

எல்லாம் எரித்து வ டும் ஒரு மனகாய்ச்சலாகும். வன்முைறையக் ைகய ல்

எடுப்பது நல் ஒழுக்கத்த ல் பலவீனமாக இருப்பைதக் காட்டுக றது. அது

அன்பும் நல்ெலண்ணமும் பரவுவைதத் தடுக்க ன்றது. ஆண்களும்

ெபண்களும் இவ்வைகத் தீங்குகளிலிருந்து வ டுபட ேவண்டும். மன்னிக்கும்

தன்ைமயற்ற, ெவறுப்ைப உமிழும் இதயம் என்பது துன்பத்த ன், துக்கத்த ன்

ஊற்றாகும். அவற்ைற இதயத்த ற்குள் உட்புக அனுமத த்து ஊக்குவ ப்பவன்,

அவற்ற லிருந்து மீளாமல் ைகவ டாது இருப்பவன், ெபருமளவு ேபரருைள

இழக்க ன்றான். ெமய்யற ைவ ச ற தளவு ெபறும் வாய்ப்ைபயும்

இழக்க ன்றான். இதயம் கல்ேபால் இறுக இருப்பது என்பது ெபரும் துன்பம்

ஆகும். ஒளிையயும், நல்வாழ்ைவயும் வரவைழக்க முடியாமல் இருப்பதாகும்.

இதயம் மலர்ேபால் ெமல்லிதழ்களாக இருப்பது ேபரின்பமாகும். ஒளிையயும்,

நல்வாழ்ைவயும் வரவைழப்பதாகும். மன்னிக்கும் தன்ைமயற்றவர்களும்,

இறுக ய இதயம் ெகாண்டவர்களும் தான் அத கமாகத் துன்பப்படுக றார்கள்

என்று கூற னால் பலருக்கும் ஆச்ச ரியமாக இருக்கும். ஆனால் அது

சந்ேதகத்த ற்கு இடமளிக்காத உண்ைமயாகும். காரணம் ஒன்ைற ஒன்று

ஈர்க்கும் என்ற வ த ய ன் அடிப்பைடய ல் மற்றவர்களின் ெவறுப்ைபத்

தங்கள் மீது ஈர்த்துக் ெகாள்க றார்கள் என்பது மட்டும் அல்ல, அவர்களது

அந்த இறுக ய இதயேம துன்பங்கைளத் ெதாடர்ந்து ஏற்படுத்தும் ஒன்றாக

வ ளங்குக றது. சக மனிதனுக்கு எத ராகத் தன் இதயத்ைத இறுக யதாக்க க்

ெகாள்ளும் ஒவ்ெவாரு முைறயும் மனிதன் தன் மீது இந்த ஐந்து வைகயான

துன்பங்கைள ஏற்படுத்த க்ெகாள்க றான். - அைவ
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� அன்ைப இழப்பதால் வரும் துன்பம்

� நல்லுறவு, நட்பு இன்பமாகக் கூடி வாழ்வைத இழப்பதால் வரும் துன்பம்

� குழப்பமான மனதால் வரும் துன்பம்

� ஆணவ அகம்பாவ உணர்வுகள் பாத க்கப்படுவதாக எண்ணுவதால்

வரும் துன்பம்.

� மற்றவர்கள் வழங்கும் தண்டைனயால் வரும் துன்பம்.

மன்னிப்ைப வழங்க மறுக்கும் ஒவ்ெவாரு முைறயும் தன்ைன ேநாக்க

இந்த ஐந்து வைகத் துன்பங்கைளயும் ஒருவன் வரவைழத்துக் ெகாள்க றான்.

ஆனால் மன்னிப்ைப வழங்கும் ஒவ்ெவாரு முைறயும் ஐந்து வைகயான

ேபரருள் ந ைலகள் தன்ைனத் ேதடி வரும் படி ெசய்க றான்.

� அன்ப ன் ேபரருள்

� நல்லுறவு, நட்பு இணக்கமாகக் கூடி வாழ்வது ஆக யவற்றால் ஏற்படும்

ேபரருள்

� அைமத யான, ந ம்மத யான மனதால் ஏற்படும் ேபரருள்

-ஆணவ அகம்பாவ உணர்வுகள் கட்டுப் படுத்தப்பட்டு மீள்வதால் ஏற்படும்

ேபரருள்.

� மற்றவர்கள் ெபாழியும் அன்பு, நல்ெலண்ணம் என்னும் ேபரருள்.

மன்னிக்கும்ெபருமனதும், ேபருள்ளமும்இல்லாதகாரணத்தால்தக க்கும்

சூட்டில் தவ க்கும் ச த்த ரவைதையப் ேபால் எவ்வளேவா மக்கள் இன்று

தவ க்க றார்கள். மன்னிப்பு வழங்காத மனைத முயற்ச ெசய்து ைகவ டும்

ேபாது தான் அவர்கள் இத்தைன காலமும் எத்தைகய ெகாடுைமயான

எஜமானனின் கட்டைளக்கு அடிபணிந்த ருந்தார்கள் என்று உணர்வார்கள்.

மன்னிக்காத மனம் என்னும் எஜமானைன ைகவ ட்டு மன்னிக்கும் மனம்

என்னும் எஜமானனுக்குக் கீழ்ப்படியும் ேபாது தான் – ஒன்று எவ்வளவு

ெகாடுைமயானது, மற்ெறான்று எவ்வளவு இனிைமயானது என்று புரியும்.

உலக ன் துன்பங்கைள மனிதன் ஆழமாக ந ைனத்துப் பார்க்கட்டும்.
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மனிதர்கள் தனித் தனியாகவும், ப ரிவு ப ரிவுகளாகவும் மாற தமக்குள்ளும்,

அண்ைட வீடுகள் மீதும், அண்ைட நாடுகள் மீதும் ஒருவர் மீது ஒருவர்

ேபாராட்டமும் பத ல் தாக்குதலும் ெதாடுத்த வண்ணம் எப்படி வாழ்க றார்கள்

என்று ேயாச த்துப் பார்க்கட்டும் . அதன் வ ைளவாக வரும் மன

வருத்தங்கைள, ேசாக கண்ணீர் துளிகைள, ெநஞ்ச ல் தாங்க முடியாத

பாரத்ைதச் சுமத்தும் ப ரிவுகைள, தவறாகப் புரிந்துக் ெகாள்ளப்படுவைத,

இரத்தமும் ச ந்தப்படுவைத, அதன் காரணமாக ஏற்படும் ெசால்ல எண்ணா

துயர்கள் ேபான்றவற்ைற மனிதன் உள்ளத்த ல் ஆழமாக எண்ணிப்

பார்க்கட்டும். எண்ணிப் பார்த்தால், ப ன்பு ஒரு ேபாதும் மனக் கசப்ைப

வ ைதக்கும் இழிவான எண்ணங்கைள எண்ண மாட்டான். அடுத்தவர்களின்

ெசயல்கைளக் கண்டு வன்முைறையக் ைகய ல் எடுக்கமாட்டான்.

மன்னிக்கும் தன்ைமயுடன் எல்லா உய ர்கைளயும் காண்பான்.

”ஒவ்ெவாரு உய ரின் மீதும், நல் எண்ணத்ேதாடு வாழுங்கள்,

இரக்கமின்ைமயும், ேபராைசயும், ேகாபமும் இறந்து ேபாகட்டும்.

தழுவும் இளம் ெதன்றல் ேபால் உங்கள் வாழ்வு ச றக்கட்டும்.”

ஒரு மனிதன் பத ல் தாக்குதைலக் ைகவ ட்டு மன்னிப்ப ன் வழிையப்

பற்றும் ேபாது இருட்டிலிருந்து ெவளிச்சத்த ற்கு வருக றான். மன்னிக்க

மறுக்கும் தன்ைம என்பது அற யாைமயும் இருளும் ஆகும். ெதளிந்த

அற ைவேயா, ெமய்யற ைவேயா ெபற்றவர்கள் அந்த அற யாைம

இருளுக்குள் இறங்க மாட்டார்கள். ஆனால் அைத வ ட்டு ேமல் எழுந்து வரும்

வைர, ச றந்தஒன்ைறப்ப ன்பற்றும்வைரஅந்தஅற யாைமஇருள்எத்தைகய

அடர்த்த யான இருள் என்று ஒருவனால் உணர்ந்துக் ெகாள்ள முடியாது.

மனிதனது இருள் படிந்த பாவம் இைழக்க வ ைழயும் எண்ணங்களும்

தூண்டுதல்களுேம அவனுைடய கண்கைள மைறக்க ன்றன. அவற்றால்

அவன் தன்ைனத் தாேன ஏமாற்ற க் ெகாள்க றான். மன்னிக்க மறுக்கும்

தன்ைமைய அவன் ைகவ டுக றான் என்றால் அவன் ஆணவத்ைதக்

ைகவ டுக றான். தன் ெவற த்தனத்ைதக் ைகவ டுக றான். ஆழ

ேவரூன்ற ய ருக்கும் தான் என்ற முக்க யத்துவத்ைதக் ைகவ டுக றான்.

அகம்பாவத்ைதக் காப்பாற்ற க் ெகாள்ளவும், தற்காத்துக் ெகாள்ளவும்
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ேதைவய ன்ற இருக்க றான். இைத அவன் ெசய்யும் ேபாது உயர்வாழ்வும்,

பரந்த ஞானமும் தூய ெமய்யற வும் அவற்ற ன் முழு அழேகாடும், ஒளிேயாடும்

ெவளிப்படுக றது. இது வைர இவற்ைற அவனது ஆணவ, அகங்காரம்

என்னும் த ைரேய முழுவதுமாக மைறத்துக் ெகாண்டிருந்தது.

இதற்கு அடுத்ததாக ச ற ய வைகச் சண்ைடகள், அவ மத ப்புகள்,

ஏளனங்கள் ேபான்றைவகள். ஆழப் பத ந்துள்ள வன்மம், ெவறுப்பு, பழி

வாங்குவது ேபான்று இைவ அந்த அளவு ெகாடிய பாவங்கள் இல்ைல

என்றாலும், இவற்றால் ஒருவனது குணம் கீேழ சரிக ன்றது. உள்ளம்

ச க்கல்களான எண்ணங்களால் ப ன்னப்பட்டுத் தளர்ச்ச யைடக ன்றது.

தான் என்ற அகம்பாவம், தன் முக்க யத்துவம் என்ற தற்ெபருைம,

ெவற்று ஆரவாரம் என்னும் பாவங்கேள இதற்குக் காரணமாகும். தான்

என்னும் மமைதய ல், தன் ேபாலித் தன்ைமைய உண்ைம என்று நம்பும்

மாயவைலய ல்வ ழுபவன்தன்ைனக்குற த்தமற்றவர்களின்ெசயல்களிலும்,

மேனாபாவங்களிலும் ெதாடர்ந்து ஏேதா ஒன்ைறக் கண்டு எத ர் நடவடிக்ைக

எடுக்கக் காத்த ருக்க றான். அந்த மாையய ல் அத கமாகச் ச க்க க்

ெகாள்பவன் நடக்காத தவைற நடந்ததாகக் கற்பைன ெசய்து அைத

மிைகப்படுத்த யும் ெகாள்வான். ேமலும், ச றுச று மனக்கசப்புகளுடன்

ெதாடர்ந்துவாழ்வதுெவறுப்புேவரூன்றவழிவகுக்கும். இன்னும்அத கச்சுய

மாையய ல், இருளில், துன்பத்த ல் படிப்படியாக அைழத்துச் ெசன்று வ டும்.

வன்முைறைய நீங்கள் ைகய ல் எடுக்காதீர்கள். அவ்வாறு

எடுக்காமல் இருக்க ேவண்டும் என்றால் உங்கள் உணர்வுகள் காயம் பட

அனுமத க்காதீர்கள் (அல்லது) ஆணவ அகம்பாவத்த லிருந்து வ டுபடுங்கள் .

வன்முைறைய அடுத்தவர்கள் ைகய ல் எடுக்க காரணமாக வ டாதீர்கள்.

அப்படி என்றால் பரந்த உள்ளத்ேதாடு கனிவாக மன்னிக்கும் குணத்ேதாடு

எல்ேலாரிடமும் நடந்து ெகாள்ளுங்கள் (அல்லது) மற்றவர்களது

உணர்வுகைளக் காயப்படுத்தாதீர்கள் .

ஆணவத்ைதயும்,தற்ெபருைமஎண்ணங்கைளயும்ேவேராடுமண்ணாகக்

கைளந்து எற வது என்பது மிகக் கடினமான ெசயல் தான் என்றாலும் அது

ஆச ர்வத க்கப்பட்ட அரும் ெபரும் ெசயல். அந்தச் ெசயைல ந ைறேவற்ற

www.Kaniyam.com 95 FreeTamilEbooks.com



ஆர். பட்டாப ராமன் பாபாசாேகப் டாக்டர் அம்ேபத்கர்

ேவண்டும் என்றால் ஒருவன் தன் எண்ணங்கைள, ெசயல்கைளக் கூர்ந்து

கவனித்துப் புரிந்து ெகாள்ள ேவண்டும். ெவறுப்பும், காழ்ப்புணர்வும் உள்ேள

புகமுடியா வண்ணம் ெதாடர்ந்து பரிசுத்தப்படுத்த க் ெகாண்டவாறு இருக்க

ேவண்டும். ஆணவத்த லிருந்தும், தற்ெபருைம எண்ணங்களிலிருந்தும்

எந்த அளவ ற்கு வ டுபட்டு மீண்டு வருக றாேனா அந்த அளவ ற்கு மன்னிப்பு

என்னும் மலர் அவனுள் மலர்க ன்றது.

வன்முைறைய ஏற்றுக் ெகாள்ளாமல் இருப்பதும், வன்முைறய ல்

ஈடுபடாமல் இருப்பதும் எப்ேபாதும் ஒன்றாகேவ ெசல்லும். ஒருவன்

மற்றவர்களது ெசயல் பாடுகளினால் கடும் சீற்றத்த ற்கு உள்ளாகாமல்

இருப்பதால் அவர்களுக்குரிய பாதுகாப்ைப, அன்ைப ஏற்ெகனேவ அவன்

வழங்க வ ட்டான். தன்ைனக்காட்டிலும் அவர்கைள, தனது பாதுகாப்ைப வ ட

அவர்களது பாதுகாப்ைபக் கருதுக றான். அத்தைகய மனிதன் தன்னுைடய

எல்லாச் ெசால்லிலும், ெசயலிலும் கனிவாகேவ இருப்பான். மற்றவர்களிடம்

இருக்கும் அன்ைபயும், கனிைவயும், ேமல் எழச் ெசய்வான். அவர்களிைடேய

தீய எண்ணங்கள், ெவற ச் ெசயல்கைளத் தூண்டிவ ட மாட்டான். தன்ைனக்

குற த்த ப றரது ெசயல்கைளக் கண்டும், அவன் அஞ்ச மாட்டான். எவன்

யாருக்கும் தீங்கு வ ைளவ க்கவ ல்ைலேயா, அவன் யாருக்கும் அச்சப்படவும்

மாட்டான். ஆனால்மன்னிக்கும்தன்ைமயற்றமனிதன், தனக்குஏற்பட்டதாகக்

கருதும் உண்ைமயான அல்லது கற்பைனயான அவமத ப்ப ற்ேகா,

காயத்த ற்ேகா பத லடி வழங்க மிக ஆவலாகக் காத்த ருப்பான். தன்ைனப்

பற்ற ேய முதலில் கருதுபவன் மற்றவர்கைளக் கனிேவாடு கருத மாட்டான்.

எத ரிகைளத் ெதாடர்ந்து உருவாக்க க் ெகாண்ேட இருப்பான். அவன்

மற்றவர்கைளத் தாக்க ந ைனப்பது ேபால மற்றவர்களும் அவைனத்

தாக்க வ டுவார்கேளா என்ற அச்சத்த ேலேய அவன் வாழ்வான். ப றருக்குத்

தீங்கு வ ைளவ க்க எண்ணுபவன் ப றைர கண்டு அஞ்சுவான்.

”ெவறுப்பு என்றுேம, பத லுக்கு ெவறுப்பதால் முடிவுக்கு வந்தது இல்ைல.

ெவறுப்பு அன்பால் தான் என்றுேம முடிவுக்கு வந்துள்ளது.”

பழங்கால இந்த யாவ ல் குரு ஒருவர் தன் சீடர்கள் மனத ல் இந்தப்

ேபருண்ைமையப் பத ய ைவக்க இளவரசன் த ர்காயுைவ பற்ற ய அழகான
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கைத ஒன்ைறக் கூறுவார். அந்தக் கைத ப ன்வருமாறு :

ப ரம்மதத்தன் என்பவன் காச ைய ஆளும் வலிைம மிகுந்த மன்னன்

ஆவான். ச ற ய நாடான ேகாசைல நாட்ைடத் தன் நாேடாடு இைணத்துக்

ெகாள்ள அைத ஆளும் த ரிேகத ய ன் மீது அவன் ேபார் ெதாடுத்தான்.

ப ரம்மதத்தனின் ெபரும் பைடைய எத ர்த்துப் ேபார் புரிவது முடியாத காரியம்

என்று உணர்ந்த த ரிேகத தன் நாட்ைட வ ட்டுத் தைலமைறவானான்.

எத ரிகள் அவன் நாட்ைடக் ைகப்பற்ற க் ெகாண்டனர். ச ற து காலத்த ற்கு

மாறு ேவடத்த ேலேய ஓர் இடத்த லிருந்து மற்ெறாரு இடத்த ற்குச் ெசன்று

ெகாண்டு இருந்தான் த ரிேகத . இறுத ய ல் ஒரு ைகவ ைன கைலஞனின்

குடிலில் தன் அரச யுடன் தஞ்சம் புகுந்தான். அரச ஓர் ஆண் குழந்ைதைய

ஈன்ெறடுத்தாள். அவர்கள், அவைனத் த ர்காயு என்று அைழத்தனர்.

இப்ெபாழுது மன்னன் ப ரம்மதத்தேனா, தைலமைறவு ஆக வ ட்ட

த ரிேகத ைய கண்டு ப டித்துக் ெகான்று வ டத் துடித்துக் ெகாண்டு

இருந்தான். “அவனது நாட்ைட அபகரித்துக் ெகாண்டதால் என்ைனப்

பழி வாங்க மைறந்த ருந்து சத ெசய்து என்றாவது ஒரு நாள் என்ைனக்

ெகான்று வ டுவான், அதற்கு முன்பு நான் அவைனக் ெகான்றுவ ட

ேவண்டும்”என்ற ருந்தான்.

ஆனால் பல ஆண்டுகள் கடந்து வ ட்டன. த ரிேகத ேயா தன் மகைன

நல்ல முைறய ல் வளர்த்து ஆளாக்கத் தன்ைன அர்ப்பணித்துக் ெகாண்டான்.

அவன் மகனும் கல்வ ையயும், கைலகைளயும் கண்ணும் கருத்துமாகக் கற்று

ச றந்து வ ளங்க னான்.

ச ற து காலத்த ல் த ரிேகத ைய பற்ற ய இரகச யம் ெமல்லக் கச ய

ஆரம்ப த்தது. ப ரம்மதத்தன் இைத அற ந்து, தன் குடும்பத்த ன் மூவைரயும்

ெகான்று வ டுவாேனா எனத் த ரிேகத அஞ்ச னான். தன் மகனின்

பாதுகாப்ைபக் ெபரிதாகக் கருத யதால் அவைனத் தன்ைன வ ட்டு ப ரிந்து

ெசல்லுமாறுபணித்தான். வ ைரவ ேலேயத ரிேகத யும்அவனதுமைனவ யும்

ப ரம்மதத்தனால் கண்டுப டிக்கப்பட்டு ெகால்லப்பட்டார்கள்.

இப்ெபாழுது ப ரம்மதத்தன் ந ைனத்தான், “நான் த ரிேகத ய டமிருந்தும்
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அவன் மைனவ ய டமிருந்தும் வ டுபட்டுவ ட்ேடன். ஆனால் இளவரசன்

த ர்காயு இன்னும் வாழ்ந்துக் ெகாண்டு தான் இருக்க றான். அவன் என்ைனக்

ெகால்ல ஏதாவது சத த ட்டம் தீட்டுவான். அவைனப் பற்ற அற ந்தவர்கள்

யாரும் இல்ைல. அவன் யார் என்று கண்டுப டிப்பதற்கு வழியும் இல்ைல”

எனப் மன்னன் ப ரம்மதத்தன் மிகுந்த அச்சத்துடனும், மனக் கலக்கத்துடனும்

வாழ்ந்து வந்தான்.

த ர்காயு தன் தாய் தந்ைதய ன் மரணத்த ற்குப் ப ன், ேவறு ஒரு ெபயைர

ைவத்துக் ெகாண்டு மன்னன் ப ரம்மதத்தனின் யாைன ெதாழுவத்த ேலேய

பணிக்கு அமர்ந்தான். யாைனகளின் தைலைம பாகன் அவனுக்கு

ேவைலகைள வழங்க னான்.

த ர்காயு ெவகு சீக்க ரேம எல்ேலாரின் அன்ப ற்கும் உரியவன் ஆனான்.

அவனதுஆற்றல்களும்த றைமகளும்இறுத ய ல்மன்னனின்கவனத்த ற்குக்

ெகாண்டு ெசல்லப்பட்டன. த ர்காயு, மன்னைனக் காண்பதற்கு அைழத்து

வரப்பட்டான். த ர்காயுைவ கண்ட உடேனேய மன்னனுக்கு அவைன

மிகவும் ப டித்துப் ேபாகத் தன் அரண்மைனய ேலேய அவனுக்கு ேவைலைய

வழங்க னான். த ர்காயுவும் அந்தப் ெபாறுப்புகைளத் த றைமயாக, சரியாக

ந ைறேவற்ற மிக நம்ப க்ைகக்குரிய ெபாறுப்பு ஒன்ற ல் தனது கீழ் மன்ன்ன்

அவைன ைவத்துக் ெகாண்டான்.

ஒரு நாள் தனது வீரர்களின் ஒரு ப ரிைவ அைழத்துக் ெகாண்டு மன்னன்

காட்டிற்கு ேவட்ைடயாடச் ெசன்றான். அப்ேபாது அவன் மற்ற எல்லா

வீரர்கைளயும்ப ரிந்துதனிேயெசன்றுவ ட்டான். த ர்காயுமட்டுேமஅவனுடன்

இருந்தான். மன்னனும் கைளப்ப ல் ேசார்ந்து த ர்காயுவ ன் மடிய ல் தைலைய

ைவத்துப் படுத்து உறங்க னான்.

அப்ெபாழுது த ர்காயு ந ைனத்தான், “மன்னன் எனக்குப் ெபரும் தீங்கு

இைழத்து உள்ளான். என் தந்ைதய ன் நாட்ைட அபகரித்து உள்ளான்.என்

தாய், தந்ைதையக் ெகான்று இருக்க றான். இப்ெபாழுது அவன் என் முழுக்

கட்டுப்பாட்டில் இருக்க றான்”. ப ரம்மதத்தைன ெகால்ல எண்ணி தன் வாைள

உருவ னான். ஆனால் பழி வாங்குவைத வ ட மன்னிப்பேத எப்ேபாதும்

ச றந்தது என அவன் தந்ைத அவனுக்குக் கற்றுக் ெகாடுத்தைத ந ைனத்துப்

www.Kaniyam.com 98 FreeTamilEbooks.com



ஆர். பட்டாப ராமன் பாபாசாேகப் டாக்டர் அம்ேபத்கர்

பார்த்து தன் வாைள மீண்டும் உைறய ல் ைவத்துக் ெகாண்டான்.

ந ம்மத யான தூக்கமின்ற மன்னனும் ஒருவாறு வ ழித்து எழுந்தான்.

மன்னன் ஏன் மிகவும் அச்சத்துடன் காணப்படுவதாகத் த ர்க்காயு

வ னவ னான். அதற்கு மன்னன், “என் தூக்கம் எப்ேபாதும் ந ம்மத யற்ேற

இருக்க றது. நான் த ர்காயுவ ன் ப டிய ல் இருப்பதாக, அவன் என்ைனக்

ெகான்று வ டத் துடிப்பதாக அடிக்கடி எனக்குக் கனவு வருக றது. முன்பு

எப்ேபாதும் இருந்தைத வ ட இப்ெபாழுது இங்கு ஓய்வு எடுத்துக் ெகாண்டு

இருந்தேபாது மிக அத க அத ர்வுடன் அந்தக் கனவு எனக்கு வந்து த க ைலயும்

பயத்ைதயும் அளித்தது” என்றான்.

அவன் தான் த ர்காயு என்பைத அற யாத மன்னனிடம் த ர்காயு தன்

வாைள உருவ “நான் தான் இளவரசன் த ர்காயு, நீங்கள் இப்ெபாழுது என்

கட்டைளக்குக் கீழ் இருக்க றீர்கள். பழி தீர்ப்பதற்கான ேநரம் வந்துவ ட்டது”

என்றான்.

மன்னன் அவன் காலில் அடிபணிந்து அவனிடம் உய ர்ப் ப ச்ைச

ேவண்டினான். அப்ேபாது த ர்காயு “மன்னேன, நீங்கள் தான் எனக்கு உய ர்

ப ச்ைச வழங்க ேவண்டும். பல ஆண்டுகளாக நீங்கள் தான் என்ைனக்

ெகால்வதற்காகத் ேதடிக் ெகாண்டு இருக்க றீர்கள். இப்ெபாழுது நான்

உங்கள் கண் முன் இருக்க ேறன். என்ைன உய ேராடு வ டும்படி ேகட்க ேறன்”

என்றான்.

அந்த ெநாடிேய ப ரம்மதத்தனும் த ர்காயுவும் ஒருவருக்கு ஒருவர்

உய ைர தானமாக வழங்க க் ெகாண்டார்கள். இருவரும் ஆரத் தழுவ க்

ெகாண்டு இனி ஒருவைர ஒருவர் தாக்க ெகாள்ளக் கூடாது என்று உறுத

ஏற்றார்கள். த ர்காயுவ ன் ச றந்த மன்னிக்கும் குணத்தால் மன்னனின் உயர்

குணங்கள் ேமல் எழுந்தன. அவன் தன் மகைளத் த ர்காயுவ ற்கு மணமுடித்து

அவன் பற த்துக்ெகாண்ட அவன் தந்ைதய ன் இராஜ்ஜியத்ைத அவனிடேம

ஒப்பைடத்து வ ட்டான்.

இவ்வாறு ெவறுப்பு என்பது பத லுக்கு ெவறுப்பதால் அல்ல,

மன்னிப்பதாலேய முடிவுக்கு வருக றது, பழிக்குப் பழி என்பைத வ ட மிக

www.Kaniyam.com 99 FreeTamilEbooks.com



ஆர். பட்டாப ராமன் பாபாசாேகப் டாக்டர் அம்ேபத்கர்

அத கம் உணர்த்தக் கூடியது மன்னிப்பு என்ற மிக அழகான இனிைமயான

ஒன்று. மன்னிப்பு என்பது தனக்காக எைதயும் ேவண்டாத ெதய்வீக

அன்ப ன் ஆரம்பமாகும். மன்னிக்க முயற்ச ெசய்து அந்தக் குணத்ைத

வளர்த்துக் ெகாள்பவன் இறுத ய ல் அது பரிசாகத் தரும் ேபரருள் ந ைலைய

உணர்ந்து ெகாள்வான். அந்தப் ேபரருள் ந ைலய ல் ஆணவத்த ன்,

தற்ெபருைமய ன், காழ்ப்புணர்வ ன், பத ல் தாக்குதல்களின் ெவப்பம்

எல்லாம் தணிந்து அைணக்கப்பட்டு இருக்கும். நல்லுறவும் ந ம்மத யும்

குைறவ ன்ற ந ைலத்த ருக்கும். அந்த சாந்தமான ந ைலய ல், அைமத யான

ஆனந்தத்த ல் இனி ேதைவய ல்ைல என்ற காரணத்தால் மன்னிப்பு என்பது

கூட மைறந்துவ டும். அந்த ந ைலைய அைடந்தவன் மற்றவர்கைளக் கண்டு

ெவறுப்பதற்கு எந்தத் தீங்ைகயும் அவர்களிடம் காண மாட்டான். அவன்

காண்பது எல்லாம் அவர்கைள மூழ்கடித்துள்ள அற யாைமகைளயும், மாயத்

ேதாற்றங்களுக்கு மயங்குவைதயுேம. அவற்ைற அவன் ெவறுக்கவும், பத ல்

தாக்குதல் நடத்தவும், வன்முைறகளில் ஈடுபடத் தூண்டிவ டும் மனந ைலகள்

இருந்தால் தான் அைதத் தடுக்க மன்னிப்பு அவனுக்குத் ேதைவப்படுக றது.

அது எதுவும் இல்லாத காரணத்தால் மன்னிப்ப ன் ேதைவய ன்ற அவன்

அவர்கள் ேமல் இரக்கம் ெகாள்க றான். எல்லாவற்ைறயும் ெபாதுவாகப்

பாவ த்து அன்ைப வழங்குவேத வாழ்வ ன் நீத . அந்த ந ைலேய வாழ்வ ன்

மற்ற குைறகைளச் சரி ெசய்யும். மன்னிப்பு என்பது ெதய்வீக அன்பு என்னும்

குைறகளற்ற ேகாய லின் வாய ல் கதவுகளில் ஒன்று.
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8. தீங்கில்லாத உலைக காண்பது

இந்தப் ப ரபஞ்சம் அன்ப ற்குக் கட்டுப்பட்டுள்ளது.

அதன் கண்கள் துணியால் மூடப்பட்டு இருந்தாலும் அது இலக்க ன் மீது

ைவத்த குற தப்பாது.

வ ளங்க ெகாள்ள இயலாத வைகய ல்

நன்ைம, தீைமக்கு இைடேயயான முடிச்சுக்கைள அவ ழ்க்க றது

—எமர்சன்

நீங்கள் தீங்ைக எண்ணி இருந்தீர்கள் என்றால்

உங்கள் ெசயலில் தீங்க ன் ந ழல் கைறயாகப் படிந்த ருக்கும்.

நீங்கள் ச றந்தைத எண்ணி இருந்தீர்கள் என்றால்

உங்கள் ெசயலும் ச றந்ததாக, உண்ைமயானதாக, தூய்ைமயானதாக

இருக்கும்.

–கன்பூஷ யஸ் ற்குப் ப ன்

மன்னிக்கும் குணத்ைதக் கைடப்ப டித்து, மன்னிக்கும் தன்ைமைய

ஓரளவு வளர்த்துக் ெகாண்ட ப றகு நன்ைம, தீைம பற்ற ய ெதளிவு ஒருவன்

உள்ளத்த ல் உருவாக ய ருக்கும். எண்ணங்களும் உள் ேநாக்கங்களும்

உள்ளத்த ல் எவ்வாறு உருெவடுக்க ன்றன, எவ்வாறு வளர்க ன்றன, எவ்வாறு

ெசயல்களாகப் ப றப்ெபடுக்க ன்றன என்று மனிதன் உணர ஆரம்ப ப்பான்.

இனிமனக்கண்ணில்வ ரியும்காட்ச களின்புத யத்தன்ைம-, ச றந்த,உயர்ந்த,

ெதய்வீக வாழ்வு ெதாடங்க வ ட்டைதக் குற க்கும். தன்ைனக் குற த்த ப றரது

ெசயல்கைளத் தடுப்பதும் ெவறுப்பதும் வீண் ேவைல, அைவ எப்படிப்பட்ட

ெசயல்களாக இருந்தாலும் சரி, அந்தச் ெசயல்கைள அவன் ெவறுப்பதற்கு

முதல் காரணம் தன்னுள் இருக்கும் அற யாைம தான், தன் உள் மனத ல்
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இருக்கும் கசப்புணர்வு தான் என்று புரிந்து ெகாள்க றான். இந்தளவு அவன்

மனம் பக்குவப்பட்டப ன் அவன் தனக்குத் தாேன ேகட்டுக் ெகாள்க றான்;-

எதற்கு இதுேபான்று ெதாடரும் பத லடிகளும் மன்னிப்புகளும்? ஏன்

இன்ெனாருவன் ேமல் ெவற யூட்டும் ேகாபமும் ப ன்பு வருந்துவதும்

மன்னிப்பதும்? மன்னிப்பு என்பது என்ன? இன்ெனாருவன் ேமல் உள்ள

ேகாபத்ைத, ெவறுப்ைப அவன் ேமல் ெசலுத்தாமல் த ரும்பப் ெபறுவது

தாேன, ேகாபமும் ெவறுப்பும் நன்ைமயானைவேய, ேதைவயானைவேய

என்னும் ேபாது ப ன்பு ஏன் வருத்தப்பட ேவண்டும்? ைகவ டேவண்டும்?

கசப்புணர்வுகைளக் ைகவ ட்டு முழுைமயாக மன்னிக்கும் ேபாது ஏற்படும்

இனிைமயும், ந ம்மத யும் இவ்வளவு அழகாக இருக்க ன்றேத, ஒரு ேவைளப்

ப றர் மீது கசப்புணர்ேவ உருவாகவ ல்ைல என்றால், ேகாபத்ைத அற யாது

இருந்தால், ப றர் ெசயல்கைளப் பார்த்து ெவற ஏற்படாமல் இருந்தால்,

கசப்புணர்வும், ேகாபமும், ெவற யும் ஏற்படும் மனந ைலக்குப் பத லாக

மன்னிக்கும் ேபாதும், ெவறுப்ைபக் ைகவ டும்ேபாதும் அனுபவ க்கும்

தூய்ைமயான, சாந்தமான, ஆனந்தமான ேபரன்பு ந ைலய ல் என்றும்

வாழ்ந்தால் அது எவ்வளவு ேபரழகாக இருக்கும்? இன்ெனாருவன் எனக்குத்

தவறு ெசய்துவ ட்டான், நான் அவன் ேமல் ெகாள்ளும் ெவறுப்பும் தவறானது

தாேன. ஒரு தவறு இன்ெனாரு தவைறச் சரி ெசய்துவ டுமா? ேமலும்,

அவன் எனக்குச் ெசய்த தவறால் அவன் என்ைன உண்ைமய ேலேய

காயப்படுத்த வ ட்டானா அல்லது அவன் தன்ைனத் தாேன காயப்படுத்த க்

ெகாண்டுள்ளானா? நான் ெசய்யும் தவறுகள் தாேன என்ைன அத கம்

காயப்படுத்துக ன்றன இன்ெனாருவன் ெசய்த தவைற வ ட? ப ன்பு,

என்னுள் நான் ஏன் ேகாபத்ைத வளர்த்துக் ெகாள்ள ேவண்டும்? நான்

ஏன் ெவறுக்கும் எண்ணங்களிலும், கசப்பான எண்ணங்களிலும் பத ல்

தாக்குதல்களிலும்ஈடுபடேவண்டும்? என்னுைடயஆணவம்சீண்டப்பட்டதால்,

என்னுைடய வீண் தற்ெபருைம காயப்படுத்தப்பட்டதால், என்னுைடய

சுயநலம் பாத க்கப்பட்டதால் எனக்குக் ேகாபமும் ெவறுப்பும் உண்டாக பத ல்

தாக்குதல்களில் ஈடுபடுக ேறன். என்னுள் எழுந்துள்ள கண்மூடித்தனமான

மிருக ெவற ய டம் என் ேமன்ைமயான குணங்கைள அடக்குவதற்கு

அனுமத ெகாடுத்தது தாேன காரணம்? மற்றவர்கள் என் ேமல் ெகாள்ளும்
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மேனாபாவத்தால் நான் பாத க்கப்படுவதன் காரணம் என் ஆணவம் அல்லது

என் தற்ெபருைம அல்லது எனது கட்டுப்படுத்தப்படாத தூய்ைமயற்ற

உணர்வுகள் என்று பார்க்கும் ேபாது நான் என்னுள் இருக்கும் தவைற

தாேன முதலில் சரி ெசய்து ெகாள்ள ேவண்டும். ஆனவத்த லிருந்தும்,

தற்ெபருைமய லிருந்தும், ெவற உணர்வ லிருந்தும் வ டுபட்டுவ ட்டால்

மற்றவர்கள் மேனாபாவம் என்ைனக் காயப்படுத்த முடியாேத?

ெவற உணர்வுகள் அற்ற ெசயல்பாடுகளிலிருந்து ச ற து வ லக ,

ெமன்ைமயான எண்ணங்களின் ெவளிச்சத்த ல் சுயபரிேசாதைனக்குத்

தன்ைன உட்படுத்த க் ெகாள்ளும் ேபாது படிப்படியாக ெவற உணர்வுகளில்

இருந்து இன்னும் மீள்க றான். ெவற உணர்வுகள் ப றக்க காரணமாக

இருக்கும்அற யாைமய லிருந்தும்ேமல்எழுக றான். ப றரிடம்தீங்ைகக்காண

முடியாத ேபரருள் ந ைலைய, அன்பும் ந ம்மத யும் உலகு அைனத்த ற்குமான

நல்ெலண்ணங்களும் அவனுள் உைறயும் ந ைலைய இறுத ய ல் எட்டுக றான்.

முட்டாள்தனங்களும்,அற யாைமகளும்இனிஅவன்கண்களுக்குபுலப்படாது

என்று ெபாருள் ெகாள்ள ேவண்டாம் ; துன்பத்ைதயும், ேவதைனையயும்,

துயரத்ைதயும் இனி அவன் காணேவ மாட்டான் என்று ெபாருள் ெகாள்ள

ேவண்டாம்; எது சரி, எது தவறு, எது தூய்ைமயானது, எது தூய்ைமயற்றது

என்று அற ந்துக் ெகாள்ள முடியாதவன் ஆக வ ட்டான் என்று ெபாருள்

ெகாள்ள ேவண்டாம்; காழ்ப்புணர்ைவயும் ெவற உணர்ைவயும் அவன்

வ லக்க உள்ளதால் நடப்பவற்ைற அவன் அற வ ன் ெதளிவான முழு

ெவளிச்சத்த ல் உள்ளபடிேய காண்க றான். எந்தத் தீங்க ன் ஆற்றைலேயா,

தனக்குத் தீைம ஏற்படுத்தக் கூடிய ஒன்ைறேயா, அத லிருந்து தன்ைனத்

தற்காத்துக் ெகாள்ள, ெவற ேயாடு அைத எத ர்த்து முற யடிக்க ேவண்டும்

என்று எைதயும் காணமாட்டான். தீங்ைக நன்றாகப் புரிந்து ெகாண்டு

அைதத் தன் உள்ளத்த லிருந்து தூக்க எற ந்து உள்ளதால் அவன்

காணும் அந்த ஒன்று அவனுள் எந்த அச்சத்ைதயும் ஏற்படுத்தவ ல்ைல.

ெவறுப்ைபேயா, காழ்ப்புணர்ைவேயா தூண்டிவ டவ ல்ைல. மாறாக

அன்ைபயும் இரக்கத்ைதயும் வழங்க ப் பரந்த மனைதக் கைடப்ப டிக்க முன்

வர ேவண்டும் என்று அவைன அைழக்க றது.
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ேஷக்ஸ்ப யர் தான் வடிவைமத்த ஒரு பாத்த ரத்த ன் வாய லாகச்

ெசால்க றார், “அற வ ன்ைமையத் தவ ர ேவறு எந்த இருட்டும் இல்ைல”

என்று. எல்லாத் தீங்கும் அற யாைமேய, மனம் அடர்ந்த இருளில் மூழ்க

இருக்கும் ந ைலேய அது. அந்த இருளில் இருந்து மீண்டு ஒளிக்குள் வருவேத

பாவத்த ல் இருந்து மீள்வதாகும். இருட்டு என்பது ெவளிச்சம் இல்லாத

இடம் அல்லது ெவளிச்சத்ைத ஏற்க மறுப்பதாகும் என்பைதப் ேபாலத் தீைம

என்பது நன்ைமைய ஏற்க மறுப்பதாகும். ஒன்ைற ஏற்றுக் ெகாள்ள ஒருவன்

மறுக்கும் ேபாது அதற்காகக் ேகாபப்படுவத ல், ெவறுப்ைப உமிழ்வத ல்

என்ன இருக்க றது? உலக ன் இரவு ேநரத்த ல் யாராவது முட்டாள்தனமாக

இருட்ைட எத ர்க்க ேவண்டும் என்று ந ைனப்பார்களா? அது ேபாலேவ,

ெமய்யற வு ெபற்ற மனிதனும், ப றர் உள்ளத்த ல் இருக்கும் அற யாைம

இருைள எத ர்க்கேவா கண்டிக்கேவா மாட்டான். ஆனால் ஒளி இருக்கும்

இடத்ைத அவன் வாழ்க ன்ற வாழ்வால் ெமன்ைமயாக அவர்களுக்கு வ ளங்க

ைவக்க முயற்ச ெசய்வான்.

இங்ேக குற ப்ப டப்படும் தீைம என்பது அல்லது தீங்க ன் ஊற்றுக்கண்

என்பது இரண்டு வைகயானது. முதலாவது நன்ைம தீைமையப் பற்ற

அற வ ல்லாமல், ேவறு வழி ெதரியாமல் தவைற அற யாமல் ெசய்வது.

அடுத்தது தவறு என்று அற ந்தும் ெசய்யக் கூடாது என்று ெதரிந்தும் தவைற

ெசய்வது. ெதரிந்து ெசய்வது, ெதரியாமல் ெசய்வது, இரண்டிற்குேம அந்தத்

தவைறப் பற்ற ய முழு அற வ ல்லாைமயாலும், அந்தத் தவற ன் வ ைளவாக

வரக்கூடிய துன்பத்ைதப் பற்ற ய அற வ ல்லாைமயுேம காரணமாகும்.

ச லவற்ைறச் ெசய்யக் கூடாது என உணர்ந்தும் ஒருவன் ஏன் அவற்ைறத்

ெதாடர்ந்து ெசய்க றான்? தான் ெசய்வது தவறு என்பது அற ந்த ப ன்

அற யாைம என்பது எங்ேக இருக்க ன்றது?

தவறு என்று ெதரிந்தும் ஒருவன் ெதாடர்ந்து ஒன்ைறச் ெசய்க றான்

என்றால் அைதக் குற த்த முழுைமயான அற வு இன்னும் அவைன

எட்டவ ல்ைல. அவன் அந்தத் தவைற ெசய்யக் கூடாது என்பைதச் ச ல

வைகயான ெவளிக் ேகாட்பாடுகளால், உள்உணர்வ ன் உறுத்தலால் தான்

அற க றான். தான் ெசய்யும் அந்தத் தவைறப் பற்ற முழுைமயாக, ெதளிவாக
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அற யவ ல்ைல. ச ல வைகயான ெசயல்கைளச் ெசய்யும் ேபாது உடனடி

இன்பம் ஏற்படுவைதக் காண்க றான். எனேவ அவற்ைற ெசய்யும் ேபாது

உள் மனத ல் உறுத்தல் இருந்தாலும் அைதப் புறம் தள்ளி, அது தரும்

இன்பத்ைதக் கருத அந்தச் ெசயைல ெதாடர்ந்து ெசய்க றான். அந்தச் ெசயல்

தரும் இன்பத்த ல் எந்தத் தவறும் இல்ைல. அதற்கு ஆைசப்பட ேவண்டும்.

அைத அனுபவ க்க ேவண்டும் என்று எண்ணுக றான். இன்பமும் துன்பமும்

அந்தச் ெசயலின் இரண்டு பக்கங்கள் என்பைத அற யாமல் இருக்க றான்.

துன்பம் இல்லாமல் இன்பத்ைத மட்டும் ைவத்துக் ெகாள்ள முடியும் என்று

எண்ணுக றான். மனித ெசயல்கைளக் கட்டுப்படுத்தும் வ த கைளப்

பற்ற ய அற வு அவனிடம் இல்ைல. தான் ெசய்யும் தவறுகளுக்கும் தான்

அனுபவ க்கும் துன்பங்களுக்கும் ெதாடர்பு ஏேதனும் இருக்குமா என்று

ஒரு ேபாதும் எண்ண மாட்டான். ஆனால் மற்றவர்கள் ெசய்யும் தவறுகேள

தன் துன்பத்த ற்குக் காரணம் என்று உறுத யாக எண்ணுவான் அல்லது

வ த வலியது, அைத மாற்ற முடியாது என்று இருந்து வ டுவான். அவன்

மக ழ்ச்ச ையத் ேதடுக றான். அவன் ெசய்யும் ெசயல்கள் இன்பத்ைத,

ெகாண்டாட்டத்ைத வழங்கும் என்று உறுத யாக நம்ப த் தான் அவற்ற ல்

ஈடுபடுக றான். ஆனால் அந்தச் ெசயல்களின் வ ைளவாக வரக் கூடிய

துன்பம் அந்த இன்பத்த ற்குள் ஒளிந்த ருப்பைத அற யாமல் இருக்க றான்.

தீய பழக்கம் ஒன்ற ற்கு அடிைமயான ஒரு மனிதனுடன் உைரயாடிக்

ெகாண்டு இருந்த ேபாது அவன் கூற னான். “இது தீயபழக்கம் என்று நான்

அற ேவன். இது நன்ைமைய வ டத் தீைமையத் தான் எனக்கு அத கம்

தருக றது என்று எனக்குத் ெதரியும்”, ப ன்பு “ஏன் அைத வ ட முயற்ச க்காமல்

ெதாடர்க றார்கள்” என்ற ேபாது அவன் அளித்த பத ல் “அது இன்பமாக

இருக்க றது, நான் அைத வ ரும்புக ேறன்.”

இந்த மனிதன், உண்ைமய ல் அந்தப் பழக்கம் தீயது என்பைத

உணர்ந்த ருக்கவ ல்ைல. அது ஒரு தீய பழக்கம் என்று ப றர் கூறக்

ேகட்டிருக்க றான். அவன் அைதத் தீய பழக்கம் என்று அற ந்துக்

ெகாண்டுவ ட்டதாகக் கருதுக றான். ஆனால் உண்ைமய ல் அைத

நன்ைமயானதாக, தனக்கு மக ழ்ச்ச அளிக்கக் கூடியதாகத் தான்
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கருதுக றான். எனேவ ெதாடர்ந்து கைடப்ப டிக்க றான். ஒருவன்

அனுபவத்த ன் வாய லாக ஒன்ைறத் தவறு, தீங்கு என்று ெதரிந்துக்

ெகாண்டுவ ட்டால்; அைதச் ெசய்யும் ஒவ்ெவாரு முைறயும் அவன் தன்

உடைலேயாஅல்லதுமனைதேயாஅல்லதுஇரண்ைடயும்பாழ்படுத்துக ேறாம்

என்னும் உணர்வு இருந்தால்; அந்தச் ெசயைலப் பற்ற ய ஒரு முழுத்

ெதளிவும் அதன் வ ரும்பத்தகாத வ ைளவுகைளக் குற த்தும் அற ந்த ருந்தால்;

அவனால் அதற்கு ேமல் அந்தச் ெசயைல ெதாடர முடியாது என்பது

மட்டுமல்ல, அதன் ேமல் அவனுக்கு ஆைச கூட ஏற்படாது, அதுவைர ஒரு

இன்ப க ளர்ச்ச ைய வழங்கக் கூடிய ஒன்றாக இருந்தது, இப்ெபாழுது

வலி மிகுந்ததாக மாற வ ட்டது. எந்த மனிதனும் வ ஷம் மிகுந்த பாம்ைப

அது வண்ண மயமாக இருக்க றது என்று தன் சட்ைடப் ைபய ல் ேபாட்டுக்

ெகாள்வது க ைடயாது. காரணம் அதன் அழகான உடலில் ெகாடிய வ ஷத்ைத

உமிழும் நாக்கு இருக்க றது என்பைத அற வான். அைதப் ேபாலேவ தன்

தவறான எண்ணங்களிலும், ெசயல்களிலும் ஒளிந்த ருக்கும் துன்பத்ைதயும்

வலிையயும் உணர்ந்துவ ட்டால், அவன் அைத எண்ணவும் ெசயல்படுத்தவும்

மாட்டான். ேபராைசயுடன் அவற்ைற எண்ணும் ேபாதும், ெசயல்படுத்தும்

ேபாதும் அவனுக்குக் க ைடத்த உடனடி இன்பம் கூட இப்ெபாழுது இல்ைல.

அதன் ெவளிப்புற கவர்ச்ச யும் மைறந்துவ ட்டது. அற யாைம நீங்க அதன்

உண்ைம இயல்ைப அற ந்துக் ெகாண்டு அைத உள்ளவாறு பார்க்க றான்.

வ யாபாரத்த ல் ஈடுபட்டு இருக்கும் இைளஞன் ஒருவன். அவன்

ேதவாலயம் ஒன்ற ன் உறுப்ப னரும் கூட. தன்னார்வமாகச் சமய

ேபாதைனகைள வழங்கும் ெபாறுப்ைபயும் அவன் ஏற்று இருந்தான்.

அவன் ெபாய்யும் ஏமாற்றுதலும் வ யாபாரத்த ல் ந ச்சயமாகத் ேதைவ.

இல்ைலெயன்றால், வ யாபாரம் அடிேயாடு படுத்துவ டும் என்றான். அது

தவறு என்று தனக்குத் ெதரியும், ஆனால் வ யாபாரத்த ல் இருக்கும் வைர;

ேவறு வழி இல்ைல, கைடப்ப டிக்கத் தான் ேவண்டும் என்றான். அவனுடன்

உைரயாடிக் ெகாண்டிருந்த ேபாது ேமலும் அற ந்து ெகாண்டது என்ன

என்றால், அவன் உண்ைமையயும் ேநர்ைமையயும் இதுவைர அவன்

முயற்ச ெசய்தும் பார்க்கவ ல்ைல என்று. அந்த ேமலான ச றந்த வழிைய

முயற்ச ெசய்ய ேவண்டும் என்று எண்ணக் கூட இல்ைல. அவன் மிக
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உறுத யாக முடிேவ கட்டிவ ட்டான், அது ஒரு ச றந்த வழி அல்ல என்று.

அைதக் கைடப்ப டித்தால் வ யாபாரம் ஒடிந்துவ டுமா? இல்ைலயா? எனத்

ெதரிந்துக் ெகாள்ளும் வாய்ப்பும் இல்லாமல் இருக்க றான். இப்ெபாழுது,

இந்த இைளஞன் ெபாய் என்பது தீங்கானது என்று உண்ைமய ேலேய

அற ந்துள்ளானா? அவன் ெகாள்ைகயளவ ல் அைத அற ந்த ருக்க றான்.

ஆனால் ஆழமான கண்ேணாட்டத்த ல் பார்த்தால் அவன் ெபாய்ைய

தீங்கு என்று அற ந்த ருக்கவ ல்ைல. அவனிடம் ெபாய் என்பைதத்

தீங்கானதாகக் கருத ேவண்டும் என்று கற்றுக் ெகாடுக்கப்பட்டு இருக்க றது.

அவன் மனத லும் பத ந்துவ ட்டது, இருந்தும் அந்தப் ெபாய் அவனுக்கு

ஆதாயத்ைதயும், மக ழ்ச்ச ையயும், ெசல்வத்ைதயும் ெகாடுக்கக் கூடியது

என்றும், ேநர்ைம அவனுக்கு இழப்ைபயும், வறுைமையயும், துன்பங்கைளயும்

தான் ெகாடுக்கும் என்று நம்புக றான். சுருக்கமாகச் ெசான்னால்,

அவன் தன் உள்ளத்த ன் அடி ஆழத்த ல் ெபாய் தான் சரியான பாைத,

ேநா்ைம தவறான பாைத என்று கருதுக றான். ெபாய் எைத எல்லாம்

ெசய்யக் கூடிய தன்ைம வாய்ந்தது என்ற அற வு அவனிடம் இல்ைல.

ெபாய்ைய கூறும் மறு கனேம, ஒருவனது நற்குணங்களில் ஏற்படுக ன்ற

இழப்ைப, தன்மானத்த ல் ஏற்படுக ன்ற இழப்ைப, ஆற்றலில், ஆளுைமய ல்

பயனுள்ளவனாக இருப்பத ல் ஏற்படுக ன்ற இழப்ைப, ேபரருளின் இழப்ைப

அவன் அற ந்த ருக்கவ ல்ைல. அது எப்படி அவனது மத ப்பு குைறய வழி

வைகச் ெசய்யும், ப ன்பு ெபாருள் இழப்பும் ெசல்வமும் இழக்க ேவண்டி வரும்

என்று அற யவ ல்ைல. அத்தைகய மனிதன் ப றரது மக ழ்ச்ச ையக் கருத்த ல்

ெகாள்ள ஆரம்ப த்து;- தான் ஆைசப்படுக ன்ற ப றருக்கு உரிைமயான

ஒன்ைற அபகரிப்பைத வ ட, தான் அஞ்சுக ன்ற அந்த இழப்ைப ஏற்றுக்

ெகாள்வேத சரி என்று உணர்ந்து ேநர்ைம என்னும் அறெநற ையக்

கைடப்ப டிக்கும் ேபாது உண்ைம அற வு அவனுக்கு வரும். ெபாய்ய ன் அற்ப

சுகங்கைள வ ட ேநர்ைமய ன் ேபரருைள அனுபவ ப்பான். இத்தைன காலமும்

மற்றவர்கைள வ டத் தன்ைனத் தான் ஏமாற்ற யும் வஞ்ச த்தும் ெகாண்டு

இருந்தைத, சுயமாையய ல், இருண்ட அற யாைமய ல் வாழ்ந்தைத அவன்

ந ைனத்துப் பார்ப்பான்.

எல்லாத் தீங்கும், பாவமும் அற யாைமய ன் ந ைல தான் என்ற
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உண்ைமைய, அழியாத ேபருண்ைமையத் ேதடுபவர்களுக்கு ( ஆனால்

ச ல ெபாழுது சந்ேதகமும், குழப்பமும் அைடபவர்களுக்கு) ச த்தரிக்கேவ,

ெபாதுவாக ெசய்யப்படும் இரண்டு தவறுகள் இங்ேக எடுது்துக்

காட்டப்பட்டதற்குக் காரணம். எனேவ தீங்ைகயும், பாவங்கைளயும்,

ெவறுப்புணர்ேவாடு அணுகாமல் உள்அன்ேபாடு, இரக்கத்ேதாடு அணுக

ேவண்டும்.

தீய பழக்கங்களும், ெபாய் கூறுவதும் எப்படி அற யாைமயால்

ெசயல்படுத்தப்படுக றேதா அப்படித் தான் மற்ற இச்ைச, காழ்ப்புணர்வு,

தூற்றுவது, ெபாறாைம, ஆணவம், தற்ெபருைம, தன் முைனப்பு எனச்

சுயநலத்த ன் எல்லா வடிவங்களில் ஆன பாவங்களும் அற யாைமயால்

ெசயல்படுத்தப்படுக ன்றன. அது ெமய்யற ைவ மறுத்து உண்ைமய ன் ஒளி

உள்ளத்த ல் புக வழி ெசய்யாமல் ஆன்மீக இருட்டில் வாழும் ந ைலயாகும்.

இவ்வாறு தன் உள்ளத்த லிருந்து தீங்குகைள வ லக்கும் ேபாது, தீங்க ன்

இயல்புகைள முழுதாக உணர்ந்துக் ெகாள்ளும் ேபாது, ெவறும் நம்ப க்ைக

உைறந்து ெகாண்டிருந்த இடத்த ல் அனுபவத்தால் ெபற்ற அற வு வந்து

குடிபுகும்ேபாது,அந்தத்தீங்ைகஇனிேமலும்ெவறுப்புடன்கண்டிக்கமுடியாது.

வன்முைறயுடன் எத ர்க்க முடியாது. தீங்கு ெசய்பவன் ெமன்ைமயான

இரக்கத்துடன் எண்ணப்படுக றான்.

தீங்க ன் இன்ெனாரு கூறு எது என்று வ ரிவாக ஆராய ேவண்டும்.

ஒவ்ெவாரு மனிதனுக்கும் தன் ெசயல்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்துக் ெகாள்ள

உரிைமய ருக்க றது. அது தனி மனித உரிைம. மற்றவர்களது

ெசயல்பாடுகளில் தீங்ைக காண்பதற்குப் பல காரணங்கள் இருக்கலாம்

. அவற்ற ல் ஒரு காரணம் அவர்கைளயும் தன்ைனப் ேபாலேவ மாற்ற

ேவண்டும் அல்லது அவர்களும் தன்ைனப் ேபாலேவ ச ந்த க்க ேவண்டும்,

ெசயல்பட ேவண்டும் என வ ரும்புவதாகும். ெபாதுவாக, மக்கள் அைனவரும்

ச க்க உழலும் மாைய ஒன்று எது என்றால், அது தாங்கள் நம்புவதும்,

எண்ணுவதும், ெசய்வதும்தான்சரி, மற்றைவஎல்லாம்தீங்கானைவ. எனேவ

அவற்ைற ஆற்றேலாடு கண்டிக்கவும், எத ர்க்கவும் ேவண்டும் என்று. இந்த

மாையயால் தான் எல்லா வைகயான அடக்குமுைறகளும் ெகாடுைமக்கு
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உள்ளாவதும் ந கழ்க ன்றன. கடவுைள மறுப்பவர்கள் அைனவைரயும்,

கடவுைள நம்பாதவர்கள் அைனவைரயும், தீங்கானவர்களாக- தீைமக்குத்

துைண ந ற்பவர்களாகக் கருதும் ச ல க ற ஸ்த்துவர்கள் இருக்க றார்கள்.

எல்லாக ற ஸ்த்துவர்களும்தங்கள்ெபாய்யானெகாள்ைக, ேகாட்பாடுகளால்,

மூட நம்ப க்ைககளால் மனித இனத்த ற்குத் தீங்கு வ ைளவ ப்பதாகக்

ந ைனக்கும் கடவுைள மறுப்பவர்கள் ச லர் இருக்க றார்கள். உண்ைம எது

என்றால், தீங்கானவன் க ற ஸ்த்துவனும் அல்ல, கடவுள் மறுப்பாளனும்

அல்ல. அவர்கள் தீைமக்குத் துைண ந ற்பவர்களும் அல்ல. தங்களுக்கு

உகந்த வழிைய அவர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்க றார்கள். தங்களுக்குச் சரி என்று

படுவைத அவர்கள் ெசய்க றார்கள்.

பல்ேவறு மதங்கைளப் ப ன்பற்றுபவர்கள் உலெகங்கும் ஒருவைர ஒருவர்

தீங்கானவர்கள், தவறானவர்கள் என்று கண்டனத்த ல் ஈடுபடுக றார்கள்.

தங்கைள நல்லவர்கள், சரியானவர்கள் என்று கருதுக றார்கள். இைத

மனிதன் ஆழமாகவும் அைமத யாகவும் ச ந்த க்கட்டும். எல்லாத் தீங்கும்

ெவறும் அற யாைம தான். ஆன்மீக ஒளி இல்லாைம தான் என்று வ ளங்க க்

ெகாள்ள அது உதவும். இந்த ந கழ்வுகைள உளப்பூர்வமாக எண்ணி பார்த்துச்

த யானித்தால் அவன் உள்ளத்த ல் ேபரிரக்கம் சுரக்கும். உள்ளுணர்வும்

அன்பும் ெபருகும். மனம் பரந்தது ஆகும்.

ெமய்யற வு ெபற்ற நல்ல மனிதன் எல்ேலாரிடமும் நன்ைமையக்

காண்பான், தீங்ைக எவரிடமும் காண மாட்டான். மற்றவர்களும் தன்ைனப்

ேபால்தான்ச ந்த த்துெசயல்படேவண்டும்என்னும்முட்டாள்தனத்ைதஅவன்

வ லக்க வ ட்டான். மனிதர்கள் அவர்கள் ஆன்மீக படிந ைலய ல் ெவவ்ேவறு

ந ைலகளில் இருக்க றார்கள். ஒேர இடத்த ல் அல்ல. எனேவ, அதற்கு ஏற்ப

அவர்கள் ந ச்சயமாக ேவறு வ தமாகத் தான் ச ந்த த்துச் ெசயல்படுவார்கள்

என்பைத அற க றான். காழ்ப்புணர்வு, கண்டனம், அகம்பாவம், (முன்

அப ப்ப ராயத்த ன் காரணமாக ஒருவைர ெவறுக்கும்) மூடிய மனது

ஆக யவற்ைறத் துறந்து ெமய்யற வு ெபறுக றான். மனமாச ன்ைம,

அன்பு, இரக்கம், கனிவு, ெபாறுைம, பணிவு, சுயநலமின்ைம ஆக யைவ

எல்லாம் ஒளிய ன் ெமய்யற வ ன் ெவளிப்பாடு. மனமாசு, காழ்ப்புணர்வு,
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ெகாடூரம்,ெவற யுணர்வு, ேகாபம், ஆணவம், சுயநலம் ஆக யைவ எல்லாம்

இருளின், அற யாைமய ன் ெவளிப்பாடு என்று உணர்க றான். மக்கள்

ஒளி ெவளிச்சத்த ல் வாழ்க றார்கேளா அல்லது இருட்டில் வாழ்க றார்கேளா,

எப்ேபாதும் அவர்கள் சரி என்று ந ைனப்பைத, அவர்களுக்கு சரி என்று

படுவைதத் ெசய்க றார்கள். அவர்கள் வாழ்வ ல் ந லவும் ஒளிய ன் அளவும்

இருட்டின் அளவும் அவர்களுக்கு வழிகாட்டிச் ெசயல்பட ைவக்க றது.

ெமய்யற வு ெபற்றவன் இைதப் புரிந்துக்ெகாள்க றான். புரிந்து ெகாண்டு

கசப்புணர்வுகைளயும், குற்றச் சாட்டுதைலயும் வ ட்டுவ டுக றான்.

ஒவ்ெவாரு மனிதனும் அவனது இயல்புக்கு ஏற்றவாறு, எது சரி, எது

தவறு என்று அவனுக்குள்ள பகுத்தற யும் த றைனப் பயன்படுத்த யவாேற

வாழ்க றான். அதன் வ ைளவாக அவனுக்கு ஏற்படும் அனுபவங்கள்

உறுத யான அவனுள் புகுக ன்றன. எல்லா உய ர்களும் ஒரு தைலயாய

உரிைமைய ெபற்ற ருக்க ன்றன. அைவ எண்ணுவைத, ெசயல்படுவைதத்

ேதர்ந்ெதடுத்துக் ெகாள்ளும் உரிைம தான் அது. மற்றவர்கைளப்

பற்ற க் கவைலப்படாமல் தன்னுைடய உடனடி மக ழ்ச்ச ைய மட்டும்

ந ைனத்துப் பார்த்து ஒருவன் சுயநலமாகச் ச ந்த த்துச் ெசயல்பட்டால்

காரணங்களும் அதற்ேகற்ற வ ைளவுகளும் என்ற இயற்ைக வ த ய ன்

கீழ் அவனுக்குத் தப்பாமல் ஏற்படும் துன்பங்கள் அவைன ஒரு கனம்

ந றுத்த ச ந்த க்க ைவக்கும். ஒரு ேமலான வழிைய அவன் ேதடும்படி

ெசய்யும். ஒருவனது ெசாந்த அனுபவத்ைத வ டச் ேவறு ச றந்த ஆசான்

க ைடயாது. அற யாைமய ல் தங்கள் ேமல் தாங்கேள வரவைழத்துக் ெகாண்ட

தண்டைனைய வ ட ஒருவனின் தவறுகைளத் த ருத்தும், தூய்ைமயாக்கும்

ேவறு தண்டைன க ைடயாது. சுயநலம் மிக்க மனிதன் அற யாைமய ல்

ச க்க இருக்க றான். அவன் தன் வழிையத் ேதர்ந்ெதடுக்க றான். ஆனால்

அந்த வழிேயா துன்பத்த ற்கு இட்டுச் ெசல்லும் வழியாகும். துன்பத்த ன்

வாய லாக அவன் அற ைவப் ெபற்று ப ன்பு ஆனந்தமாக றான். நற்குணம்

மிக்க மனிதன் ெமய்யற வ ல் வாழ்க றான். அவனும் தன் வழிையத்

ேதர்ந்ெதடுக்க றான்.ஆனால் அற யாைமையயும், துன்பங்கைளயும் கடந்த

அற வ ன் முழு ெவளிச்சத்த ல் ேதர்ந்ெதடுத்து ஆனந்தத்ைத அைடயும்

வழிைய அைடக றான்.
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“தீங்ைகக் காணாமல் இருப்பது” என்பைத மனிதன் எப்ேபாது புரிந்து

ெகாள்ள ஆரம்ப க்க றான் என்றால் அடுத்தவர்கைளப் பற்ற ந ைனக்கும்

ேபாது தன் ெசாந்த வ ருப்பங்கைள நீக்க , அவர்கைள அவர்களது

ந ைலய ல் இருந்ேத ேநாக்க , அவர்களது ெசயல்கைளத் தன்னுைடய

கண்ேணாட்டத்த ல் காணாமல் அவர்களது கண்ேணாட்டத்த ல் காணும்

ேபாது தான். மக்கள் எைவ எல்லாம் சரி, தவறு என்பதற்கு அவர்களாகேவ

ச ல வைரமுைறகைள அைமத்துக் ெகாண்டு அந்த வைரமுைறகைள

எல்ேலாரும் ப ன்பற்றேவண்டும் என்று துடிக்க ன்றனர். இதனால் தான்

அவர்கள் மற்றவரிடம் தீங்ைக காண்க ன்றனர். ஒரு மனிதன் எப்ேபாது

சரியான கண்ேணாட்டத்த ல் பார்க்கப்படுக றான் என்றால், அவன் எனது

கண்ேணாட்டத்த ல் பார்க்கப்படாமல், உங்களது கண்ேணாட்டத்த ல்

பார்க்கப்படாமல், அவனது கண்ேணாட்டத்த ேலேய பார்க்கப்படும் ேபாது

தான். அவ்வாறு அவைனக் கண்டு தீர்ப்பு வழங்குவதற்குப் ெபயர் தீர்ப்பு

அல்ல. ேபரன்ேப. வ ருப்புெவறுப்பற்ற பற்ற ல்லாத அன்ப ன் கண்களால்

காணும் ேபாது நாம் ெமய்யற வு, ெமய் ஞானம் ெபறுக ேறாம். மற்றவர்கைள

மிைகப்படுத்த ேயா, ச றுைமப்படுத்த ேயா காணாமல் உள்ளவாேற

காண்க ேறாம். “மற்றவர்கைளப் பற்ற த் தீர்ப்புக் கூறுவதற்கு நான்

யார்?”நான் ஒரு பாவமும் களங்கமும் அற்றவனா? மக்கைள வரிைசப்படுத்த

அவர்கள் இந்தத் தவைற, தீங்ைக ெசய்து இருக்க றார்கள் என்று கூறுவதற்கு,

மற்ற மனிதர்கைளப் பற்ற த் தீர்ப்பு வழங்கும் நீத பத ய ன் நாற்காலிய ல்

அமர்ந்து ெகாள்வதற்கு ந ைனக்கும் முன் முதலில் என் தவறுகைளத் நான்

த ருத்த க் ெகாள்ள ேவண்டும். நான் பணிவு ெபற ேவண்டும்” என்று எவன்

தன் உள்ளத்த ல் கூறுக றாேனா அவன் பற்ற ல்லாத ேபரன்பு ந ைலைய

ெநருங்குக றான்.

பண்ைடய காலத்த ல் ஒரு வ ைலமகள் அவள் ெசய்த குற்றங்களுக்காக

அவள் மீது வ த க்கப்பட்டிருந்த கல்ெலற யப்படும் தண்டைன

ந ைறேவற்றப்படுவதற்கு முன்பு பலராலும் ேபாற்றப்படும் ஒருவர்

முன்பு அைழத்து வரப்பட்டாள். அப்ேபாது அவர் “யார் இதுவைர எந்தக்

குற்றமும் புரிந்தது இல்ைலேயா அவர் முதல் கல்ைல எற யட்டும்”

என்றார். அவ்வாறு கூற ய அவர் களங்கமற்றவர் என்றாலும், அவர் எந்தக்
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கல்ைலயும் ெதாடவ ல்ைல. எந்த கசப்பான தீர்ப்ைபயும் வழங்கவ ல்ைல.

ஆனால் அளவ ல்லாத கனிேவாடும் இரக்கத்ேதாடும் “நானும் உன்ைனக்

கண்டிக்கவ ல்ைல. எந்தப் பாவமும் இனிேமல் புரியாேத” என்று மட்டும்

கூற னார்.

தூய்ைமயான இதயத்த ல் எந்தப் பாகுபாைடயும், ெவறுப்ைபயும்

யார் மீதும் ெகாள்வதற்கு இடமில்ைல. காரணம், அது ெமன்ைமயான

இரக்கத்தாலும் கனிவான ேபரன்பாலும் ந ரம்ப வழிக றது. தூய்ைமயான

இதயம் எந்தத் தீங்ைகயும் காணாது. மக்கள் ப றரிடம் எந்தத் தீங்ைகயும்

காணாமல் இருக்கும் ேபாது தான் பாவத்த லிருந்தும், துக்கத்த லிருந்தும்,

துன்பத்த லிருந்து வ டுபடுவார்கள்.

எந்த மனிதனும் தன்னுள் எந்தத் தீங்ைகயும் காணமாட்டான். தனது

ெசயல்களிலும் எந்தத் தீங்ைகயும் காணமாட்டான். ெமய்யற ைவயும்

ஞானமும் ெபற்று இருப்பவனால் மட்டுேம தன்னுள்ளும், தனது

ெசயல்களிலும் இருக்கும் தீங்ைக காணமுடியும். அவ்வாறு கண்டு அற ந்த

ப ன் அச்ெசயல்கைளக் ைகவ ட்டு வ டுவான். மற்ற ஒவ்ெவாரு மனிதனும்

தனது ெசயல்களில் இருக்கும் ந யாயத்ைதக் கற்ப ப்பான். மற்றவர்கள்

அவனது ெசயல்களில் எவ்வளவு தான் தீைமையக் கண்டாலும், அவன்

எண்ணத்த ல் அைத நன்ைமயானதாகக் கருத ேய அைதச் ெசய்க றான்.

அவ்வாறு அைத அவன் நன்ைமயானதாகக் கருதவ ல்ைல என்றால் அவன்

அந்தச் ெசயைல ெசய்யமாட்டான். அவனால் அைத ெசய்யவும் முடியாது.

ேகாபம் ெகாள்பவன் தன் ேகாபத்ைத எப்ேபாதும் ந யாயப்படுத்துக றான்.

ேபராைச ெகாள்பவன் அவ்வாறு ஏன் ேபராைசக் ெகாள்க றான் என்று

ஒரு காரணத்ைதக் கூறுக றான். தூய்ைமயற்றவன் தன் இச்ைசகைளக்

காப்பாற்றுக றான். ெபாய் கூறுபவன் தான் கூறும் ெபாய்ைய உயர்வாகக்

கருதுக றான். புறம் ெசால்பவன் தனக்குப் ப டிக்காதவர்கைளப் பற்ற

அவதூறு பரப்புவைத ஒரு நற்ெசயலாகக் கருதுக றான். அவன் அவர்களது

தீய இயல்புகைளக் கூற மற்றவர்கைள எச்சரிக்ைக ெசய்து காப்பதாகக்

கருதுக றான். த ருடன் த ருடுவேத ெசல்வத்த ற்கும் மக ழ்ச்ச க்குமான

குறுக ய வழி என்று ந ைனக்க றான். ெகாைலக்காரனும் தன் ெகாைல
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ெசயலில் ஒரு ந யாயத்ைதக் கூறுக றான்.

ஒவ்ெவாரு மனிதனது ெசயல்களும் அவனுள் இருக்கும் ஒளிய ன்

அளைவேயா இருளின் அளைவேயா ெபாறுத்ேத அைமக ன்றன. எந்த

மனிதனாலும் அவனது உண்ைம ந ைலைய மிஞ்ச வாழமுடியாது. தன்

அற ைவக் கடந்து இருப்பவற்ைறச் ெசயல்படுத்த முடியாது. ஆனால் அவன்

தன் ந ைலைய உயர்த்த க் ெகாள்ள முடியும். உள்ளத்த ல் ஒளிையப் ெபற

முடியும். அற ைவ வளர்த்துக் ெகாள்ள முடியும். ேகாபக்காரன் ேகாபத்த ல்

ஈடுபட்டு ப றைர அவமத ப்பதற்குக் காரணம் அவனது அற வானது

ெபாறுைமையப் பற்ற இன்னும் முழுதாக உணரவ ல்ைல. கனிவான

தன்ைமையக் கைடப்ப டிக்காததால் அவன் அைதப் புரிந்து ெகாள்ளாமல்,

ேதர்ந்ெதடுக்காமல் வாழ்க றான். ெபாய் கூறுபவனும், புறம் ெசால்பவனும்,

த ருடுபவனும் இேத ந ைலைமய ல் தான் இருக்க ன்றனர். அவர்கள்

மனத ன் இருட்டில் வாழ்க ன்றனர். ஒருவனது பக்குவமற்ற அற வ ற்கும்

அனுபவத்த ற்கும்உட்பட்ேடஅவனதுெசயல்களும்இருக்க ன்றன. உயர்வான

தன்ைமகைள அனுபவ க்காததால் அவனுக்கு அைதப் பற்ற ய ேபாத ய அற வு

இல்ைல. அவைனப்ெபாறுத்தவைரஅப்படிஉயர்வானதன்ைமகள்எனஏதும்

இல்ைல என்று ந ைனக்க றான். “ஒளி ெவள்ளம் இருட்டில் பாயும். ஆனால்

இருட்டால் அைதப் ெபற்றுக் ெகாண்டு வாழ முடியாது”. அைதப் ேபால

இருட்டில் வாழ்பவன் ஒளி ெபாருந்த ய ந ைலய ல் வாழ்பவனது ந ைலைய

இருட்டில் வாழ்ந்தவாறு உணர முடியாது.

தன்ைனத் துரத்தும் துன்பங்களிலிருந்து தப்ப க்க முடியாமல் ஓடிக்

கைளத்து இறுத ய ல் மனிதன் தன்ைனச் சுயபரிேசாதைனக்கு உட்படுத்த க்

ெகாண்டு தன்னுைடய ேகாபேமா அல்லது ெபாய்ேயா அல்லது இதுவைர

தான் வாழ்ந்து வரும் வாழ்வ ன் அற யாைம ந ைலேயா தான், துக்கத்ைதயும்

துயரத்ைதயும் தருக ன்றன என்று அவற்ைறக் ைகவ ட்டு அதற்கு மாறான

ச றந்த ஒளிமிக்க வழிையத் ேதடிக் காண்க றான். அந்த ேமன்ைமயான

வழிய ல் தன்ைன உறுத யாக ந ைலந றுத்த க் ெகாள்ளும் ேபாது அவன் இரு

ந ைலகைளப் பற்ற யும் முழுைமயான அற ைவப் ெபறுக றான். அப்ெபாழுது

அவன் , இதற்கு முன்பு எத்தைகய அடர்ந்த இருளில் வாழ்ந்த ருந்ேதாம் என்று
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உணர்க றான். நன்ைம, தீைம பற்ற இந்த அனுபவ அற ேவ ெமய்யற வாகும்.

எப்ேபாது ஒரு மனிதன் ப றைர காணும் ேபாது தன் ந ைலய ல்

இருந்து காணாமல் அவர்களது ந ைலய ல் தான் இருப்பதாக

ந ைனத்துக் காண்க றாேனா அப்ேபாது அவன் ப றர் மீது தீங்ைக

காண்பைத வ ட்டுவ டுவான். நன்ைம, தீைமைய வைரயைற ெசய்வது

ஒவ்ெவாருவருக்கும் ேவறுபடும். அைத அளக்கும் அளவுேகாலும் மாறுபடும்

என்று புரிந்து ெகாள்க றான். எந்தத் தீங்கும் மிக இழிவானது அல்ல,

அைதச் ச லர் நன்ைமயாகக் கருதுவார்கள். எந்த நன்ைமயும் மிக

உயர்வானது அல்ல, அைதச் ச லர் தீைமயாகக் கருதுவார்கள். தனக்கு

நன்ைமயானைத நன்ைமயாகவும் தனக்குத் தீைமயானைத தீைமயாகவும்

மனிதன் கருதுவான்.

மனத ல் ஈரம் ெகாண்டு தன் மன மாசு அறுத்துக் ெகாள்ளும்

தூய்ைமயான மனிதன், ப றர் மீது தீங்ைக காண்பைத ந றுத்த வ டுவான்.

அவன் ப றைர தன் வழிக்குக் ெகாண்டு வரும் ேபராவைல தன் கருத்ைத ஏற்க

ேவண்டும்என்னும்வ ருப்பத்ைதக்ெகாள்ளமாட்டான். ஆனால்அவர்களுக்கு

அவர்கள் இருக்கும் ந ைலய ேலேய உதவுவான். தான் கூறும் கருத்ைத

மறுக்காமல் ஏற்பைத வ ட அவர்களுக்குள் ஏற்படும் பரந்த அனுபவம் தான்

அவர்கைளப் ேபரருளுக்கும் உயர்அற வ ற்கும் அைழத்துச் ெசல்லும், என

அற ந்துள்ளான்.

மக்கள் தங்களுடன் ேவறுபடுபவர்கள் மீது தீங்ைகக் காண்க ன்றனர்.

தங்களுடன் ஒத்துப் ேபாக றவர்கள் மீது நன்ைமையக் காண்க ன்றனர்.

தன்ைனப் ெபரிதும் வ ரும்புபவன், தன் கருத்துக்கைளப் பாதுகாக்க

முற்படுபவன் தன்னுடன் ஒத்துப்ேபாக றவர்கள் எல்ேலாைரயும்

வ ரும்புவான். ஒத்துப் ேபாகாதவர்கள் எல்ேலாைரயும் ெவறுப்பான்.

உங்கைள வ ரும்புபவர்கைள நீங்கள் வ ரும்புவத ல் என்ன ெபரும் பரிைச

எத ர்பார்க்க றீர்கள். உங்கள் எத ரிகைள வ ரும்புங்கள். உங்கைள

ெவறுப்பவர்களுக்கு நன்ைம ெசய்யுங்கள். ஆணவமும் தற்ெபருைமயும்

மக்களின் கண்கைள மூடுக ன்றன. இருேவறு மதக் கருத்துக்கள்

ெகாண்டவர்கள் ஒருவைர ஒருவர் எத ர்க்க றார்கள். எத ர் எத ரான அரச யல்
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கருத்து உைடயவர்கள் ஒருவைர ஒருவர் கண்டித்துச் சண்ைடய ட்டுக்

ெகாள்க ன்றனர். ஒரு தைல சார்புைடயவன் தன் அளவுேகாைல மட்டும்

ெகாண்டு அளந்து எல்ேலாைரயும் மத ப்ப டுக றான். தான் தான் சரி,

மற்றவர்கள் தவறு என்பத ல் அவனுக்குத் துளியும் சந்ேதகமில்ைல. எனேவ

அவன் அவர்கைளத் தன் வழிக்குக் ெகாண்டு வர, சரியான பாைதக்குக்

ெகாண்டுவர அவர்கள் ேமல் ெகாடிய தண்டைனகள் கட்டாயம் சுமத்த

ேவண்டும் என்று எண்ணுக றான். அவர்களது சுய பரிேசாதைனயும்

வ ருப்பமும் இன்ற தான் சரி என்று ந ைனக்கும் வழிக்கு அவர்கைளக்

ெகாண்டு வர முயற்ச க்க றான்.

மக்கள் ஒருவைர ஒருவர் ெவறுப்பதற்கும், கண்டிப்பதற்கும்,

எத ர்ப்பதற்கும், துன்புறுத்துவதற்கும் காரணம் அவர்கள் இயற்ைகயான

இயல்பாேலேய தீங்கானவர்கள், ேவண்டும் என்ேற தீய ெசயல்கைளச்

ெசய்பவர்கள் என்பது அல்ல. அவர்களுக்குள் அவர்கள் ெசய்வது சரி

என்ற மன ந ைலய ல் தான் ெசயல்படுக றார்கள். உண்ைமய ன் முழு

ெவளிச்சத்த ல் தங்கள் ெசயல்கைளக் கண்டால் தவறு என்று உணர்வார்கள்.

எல்லா மனிதர்களும் அவர்களின் இயற்ைகயான இயல்பால் நல்லவர்கள்

தான். ச லர் மற்றவர்கைள வ ட ஞானமும் ெமய்யற வு அனுபவமும்

ெபற்றவர்களாக இருக்க றார்கள்.

D,E என்று ெபயர் அளிக்கப்பட்டுள்ள இரு மனிதர்கள் இைடேய சமீபத்த ல்

நடந்த உைரயாடலின் சாரம்சம் இங்ேக கீேழ வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள்

குற ப்ப டும் X என்ற மனிதர் நாடற ந்த ஓர் அரச யல்வாத .

E: ஒவ்ெவாரு மனிதனும் தன் எண்ணங்கள், ெசயல்களுக்கு

ஏற்றப் பயைன அறுவைட ெசய்க றான். அவன் ெசய்த

தவறுகளுக்குத் தண்டைனைய அனுபவ க்க றான்.

D: அது உண்ைம என்றால், எந்த மனிதனும் தான் ெசய்த

தவறுகளிலிருந்து தப்ப முடியாது என்றால், எத்தைகய ெகாடிய

சூழ்ந ைலைய நம்ைம ஆள்பவர்கள் தங்களுக்கு உருவாக்க க்
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ெகாண்டுள்ளார்கள்.

E: ஒரு மனிதன் பதவ ய ல், ஆட்ச அத காரத்த ல் இருக்க ன்றாேனா

இல்ைலேயா அவன் அற யாைமய லும் பாவத்த லும் உழலும்

வைர, அவன் துன்பத்ைதயும் துக்கத்ைதயும் அறுவைட

ெசய்யத் தான் ேவண்டும் .

D: உதாரணத்த ற்கு X ைய எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். அவர் தீைமேய

உருவானவராக இருக்க றார். முழுக்க முழுக்கச் சுயநலமும் பதவ

ஆைசயும் ெகாண்டவராக இருக்க றார். அத்தைகய

ெகாள்ைகயற்ற மனிதருக்கு ெபரும் தண்டைனக் காத்த ருக்க றது.

E: அவர் அந்த அளவு தீங்ேக உருவானவர் என்று உங்களுக்கு எப்படித்

ெதரியும்?

D: அவரது ெசயல்களால், அந்தச் ெசயல்களின் வ ைளவுகளால். ஒருவன்

தீங்கு ெசய்வைதப் பார்க்கும் ேபாது அவன் தீங்கானவன் என்று நான்

அற ேவன். X ைய ேபான்ற தகுத யற்றவர்கைள ந ைனக்கும் ேபாது

என்னுள் ெவறுப்பு ெபாங்க எழுக றது. பலருக்குத் தீங்க ைழக்கும் அவைரப்

ேபான்றவர்கள் அத காரம் உள்ள ெபரும்பதவ ய ல் இருப்பைதப் பார்க்கும்

ேபாது நமக்கு ேமல் இருப்பதாகக் கூறப்படும் அந்தச் சக்த ைய நான்

சந்ேதகப்படுக ேறன்.

E: அப்படி என்ன அவர் தீங்கு ெசய்க றார்?

D: அவரது ெகாள்ைககள் எல்லாேம தீைம தான். அவர் பதவ ய ல்

நீடித்தால் நாேட ெகட்டு வ டும்.

E: நீங்கள் ந ைனப்பது ேபாலேவ ெபரும் எண்ணிக்ைகயாக உள்ள

பலரும் ந ைனக்க றார்கள் என்றாலும், அந்த எண்ணிக்ைகக்குச் சற்றும்

குைறவ ல்லாத பலர் , அற வ ல் உங்களுக்கு ந கரானவர்கள் தான், அவைர

வ ரும்ப ஆதரிக்க றார்கள். அவைர நல்லவராக, த றைமயானவராகக்
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கருதுக றார்கள். அவர் எடுக்கும் முடிவுகளால் நன்ைம வ ைளயும், நாடு

முன்ேனறும் என்று ந ைனக்க றார்கள். அந்தப் பதவ ைய அவருக்கு

அளித்துள்ள அந்த மக்களும் தீங்கானவர்களா?

D: அவர்கள் ஏமாற்றப்பட்டுத் தவறாக வழி நடத்தப்படுக றார்கள். X ன்

தீங்ைக இது இன்னும் பன் மடங்காக்குக றது. தன் சுயநலத்த ற்காகத்

தன் த றைமகைள ெவற்ற கரமாகப் பயன்படுத்த இத்தைன ேபைர ஏமாற்றும்

த றன் ெகாண்டவர். அவைர நான் ெவறுக்க ேறன்.

E: நீங்களும் ஏமாற இருப்பதாக கருதலாமா?

D: எந்த வைகய ல்?

E: ெவறுப்பு என்பது ெதளிவாகக் காணவ டாத ஒரு சுயமாைய

ந ைல தான். அன்பு என்பது ெதளிவாகக் காணச் ெசய்யும் ந ைல.

ஒருவன் ெவறுப்ைப நீக்க அன்ைப கைடப்ப டிக்காத வைர

அவனால் தன் ந ைலையயும் சரி, மற்றவர் ந ைலையயும்

சரி, ெதளிவாகக் காணமுடியாது.

D: இது ேகட்பதற்கு மிக அழகாக இருக்க றது. ஆனால் நைடமுைறக்கு

ஒத்துவராது. மற்றவர்களுக்குத் தீங்க ைழக்கும் ஒருவைன, மற்றவர்கைள

ஏமாற்ற வழி நடத்தும் ஒருவைனக் காணும் ேபாது, நான் அவைன ெவறுக்கத்

தான் ேவண்டும். அவ்வாறு ெவறுப்பது தான் சரியும் கூட. X –ற்கு மனசாட்ச

என்பது துளியும் இல்ைல.

E: நீங்கள் கூறுவது ேபாலேவ . X - இருக்க ன்றாேனா இல்ைலேயா,

ஒரு ேபச்ச ற்கு, நீங்கள் கூறுவது ேபாலேவ அவன் இருப்பதாக ைவத்துக்

ெகாள்ேவாம். அப்படி என்றாலும், அவைனக் கண்டிப்பதற்கு பத ல் அவன்

ேமல் அனுதாபம் தான் ெகாள்ள ேவண்டும்.

D: ஏன் அவன் ேமல் அனுதாபம் ெகாள்ள ேவண்டும்?

E: நீங்கள் அவனுக்கு மனசாட்ச துளியுமில்ைல என்க றீர்கள்!
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D: ஆமாம். அப்படித் தான் கூற ேனன்.

E: அப்படி என்றால் அவன் மன அளவ ல் ஊனம் உைடயவன். பார்ைவ

அற்றவர்கைளப் பார்க்க முடியாததால், வாய் ேபச முடியாதவர்கைள

ேபசாததால், ெசவ ஊனமைடந்தவர்கைள ேகட்க முடியாததால்

ெவறுப்பீர்களா? கப்பல் ெசல்லும் த ைசைய த ருப்பும் துடுப்ேபா அல்லது

த ைசக் காட்டிேயா ெதாைலந்து இருந்து, கப்பல் பாைறகைள ேமாத யதற்கு

மாலுமிையக் குற்றம் ெசால்வீர்களா? உய ரிழப்ப ற்கு அவர் தான் காரணம்

என்று ெசால்வீர்களா? மனசாட்ச இல்லாதவன் என்றால் அறெநற கைள

உணரும் உள்ளுணர்வு அற்றவன், அவனது சுயநலம் எல்லாம் அவனுக்கு

ந யாயமாகேவ ேதான்றும். X - உங்கைளப் ெபாறுத்தவைர தீங்கானவன்.

ஆனால் அவைனப் ெபாறுத்தவைர அவன் தீங்கானவனா? அவன் தன்

ெசயல்கைள, நடவடிக்ைககைள தீங்கானைவயாக ந ைனக்க ன்றானா?

D: அவன் தன்ைனத் தீங்கானவனாக ந ைனக்க ன்றாேனா, இல்ைலேயா?

அவன் தீங்கானவன் தான்.

E: நீங்கள் X ன் மீது ெகாண்டுள்ள ெவறுப்பால் நான் உங்கைள

தீங்கானவன் என்று ந ைனத்தால் அது சரியா?

D: அது சரிய ல்ைல.

E: நீங்கள் ஒருவைன ெவறுப்பைத நான் ஏன் தீங்கானதாக கருதக்

கூடாது?

D: ஏன் கருதக் கூடாது என்றால் தீைமைய ெவறுப்பது ஒரு ந யாயமான

ெசயல். அவன் மீது நான் ெகாள்ளும் ெவறுப்ப ல் ஒரு ந யாயம் இருக்க றது.

அது ஒரு ந யாயமான ேகாபம்.

E: நான் உங்கைளத் தீங்கானவராகக் கருத னால் அது தவறு. காரணம்

உங்களுக்கு எது சரி என்று படுக றேதா அைதச் ெசய்க றீர்கள். ஒரு

மனிதனாக, ஒரு குடிமகனாக X -ைய ெவறுப்பைத உங்களின் ஒரு

கடைமயாகக் கருதுக றீர்கள். இருந்தாலும் X -ைய ெவறுப்பைத வ ட

ஒரு ேமலான வழி இருக்க றது. அந்த ேமலான வழி பற்ற ய அற வு
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தான் உங்கைளப் ேபால் நானும் X – ன் மீது ெவறுப்பு ெகாள்வைதக்

தடுக்க ன்றது. அவனது ெசயல்கள் எவ்வளவு தான் தவறானைவயாக

எனக்குத் ேதான்ற னாலும் அவனுக்கு அைவ தவறானைவயாக இல்ைல.

அவனது ஆதரவாளர்களுக்கும் அைவ தவறானைவயாக இல்ைல. ேமலும்

எல்லா மனிதர்களும் அவர்கள் வ ைதத்தைத அறுவைட ெசய்வார்கள்.

D: நீங்கள் குற ப்ப டும் அந்த ேமலான வழி எது?

E: அதுதான் அன்ப ன் வழி? ப றைரத் தீைமயானவர்கள் என்று கருதாமல்

இருப்பது. அவ்வாறு கருதாமல் இருப்பது ஒரு அைமத யான உள்ளத்த ன்

ேபரருள் ந ைலயாகும்.

D: ப றர் ெசய்யும் தீைமைய அற ந்து ெகாண்ட ப ன்னும் அவர்கள் ேமல்

ேகாபம் ெகாள்ளாமல் இருக்கும் ந ைலைய மனிதன் அைடய முடியும் என்று

ெசால்க றீர்களா?

E: நான் அவ்வாறு ெசால்லவ ல்ைல. ஒருவன் ப றைர தீங்கானவர்கள்

என்று கருதும் வைர அவனுக்கு அவர்கள் ேமல் ேகாபம் வரேவ ெசய்யும்.

நான் கூறுவது என்னெவன்றால் ஒரு சாந்தமான உள் உணர்வும்

மாச ல்லாத அன்பும் தவழும் ஒரு மனந ைலைய ஒருவனால் ெகாள்ள

முடியும். அந்த ந ைலய ல் அவன் ப றர் மீது தீங்ைகப் காணாமல்

இருப்பதால் அவனுக்கு அவர்கள் ேமல் ேகாபம் வராது. அவன் மக்களின்

பல்ேவறு இயல்புகைளப் புரிந்துக் ெகாள்வான். அதன் காரணமாகேவ

அவர்கள் அவ்வாறு ெசயல்படுக றார்கள் என்று வ ளங்க க் ெகாள்வான்.

தங்கள் எண்ணங்களுக்கும், ெசயல்களுக்கும் ஏற்ற வ ைளவுகைள

அறுவைட ெசய்வார்கள். ெசய்த நன்ைமக்காக மக ழ்ச்ச யான கத ைர,

ெசய்த தீைமக்காக துன்பமான புதைர அறுவைட ெசய்யப்ேபாக றார்கள்

எனப் புரிந்துக் ெகாள்வான். அத்தைகய ந ைலைய அைடந்த மனிதன்

எல்ேலாைரயும் அன்ேபாடும், இரக்கத்ேதாடும் காண்பான்.

D: நீங்கள் ச த்தரிக்கும் இந்த ந ைல மிக உயர்வான ஒன்று தான். அது

மிகப் புனிதமான அழகான ஒன்று தான் என்பத ல் துளியும் சந்ேதகமில்ைல.

ஆனால் என்னால் இந்த ந ைலைய அைடயமுடியாது. X–யை ேபான்ற
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ஒருவைன ெவறுக்க முடியாத ந ைலைய அைடய ேவண்டும் என்று நான்

ேவண்டவுமில்ைல. அவைனப் ேபான்றவைன ெவறுத்ேத ஆகேவண்டும் என்

ந ைனக்க ேறன்.

இந்த உைரயாடலிருந்து D தன் ெவறுப்புணர்ைவ நன்ைமயானதாகேவ,

ேதைவயானதாகேவ கருதுக றான். அது ேபான்று தான் எல்லா மனிதர்களும்.

தாங்கள்ெசய்வது,ெசய்யப்படேவண்டியஒன்றுதான்என்றுகருதுக ன்றனர்.

அவர்கள் நம்புவைதப் பழக்கமாகக் கைடப டிப்பார்கள். நம்ப க்ைக

இழந்துவ ட்டால் கைடப்ப டிக்க மாட்டார்கள். D - ைய ேபான்ேற எல்லாருக்கும்

தனிப்பட்ட உரிைமய ருக்க றது. ஒருவனுக்கு இன்ெனாருவைன

ெவறுப்பதற்கு உரிைமய ருக்க றது. அந்த ெவறுப்ப னால் அவனுக்குத்

துக்கமும் மன உறுத்தலும் ெபருக னால், தன் ெவறுப்பு எவ்வளவு தவறானது,

முட்டாள்தனமானது, கண்மூடித் தனமானது என்று புரிந்துக் ெகாள்வான்.

அந்த ெவறுப்ைப கைடப டித்துத் தன்ைனத் தாேன எவ்வளவு காயப்படுத்த க்

ெகாள்க றான் என்று உணர்ந்துக் ெகாள்வான். அது வைர அந்த ெவறுப்ைப

அவன் ைகவ ட மாட்டான்.

ச றந்த ஆசான் ஒருவரி்டம் அவரது சீடன் ஒருவன், நன்ைமக்கும்

தீைமக்கும் இைடேய உள்ள ேவறுப்பாட்ைட வ ளக்கும்படி ேவண்டினான்.

ஆசான் தன் ைகவ ரல்கள் தைரையச் சுட்டிக் காட்டியபடி ,ேகட்டார்.

“இப்ெபாழுது என் ைக எந்தப் பக்கம் சுட்டிக் காட்டுக றது?”

சீடன் கூற னான், அது கீழ் ேநாக்க சுட்டிக் காட்டுக ன்றது.

ப ன்பு ேமல் ேநாக்க ைகையத் த ருப்ப மீண்டும் அேத ேகள்வ ையக்

ேகட்டார்.

ச ீடன் அப்ேபாது அது ேமல் ேநாக்க சுட்டிக் காட்டுவதாகக் கூற னான்.

அவர் அப்ெபாழுது, இது தான் நன்ைமக்கும் தீைமக்கும் இைடேய உள்ள

ேவறுபாடு என்றார்.

இந்தஎளியவ ளக்கத்த ன்வாய லாகத்தீைமஎன்பதுதவறானத ைசய ல்

ெசலுத்தப்படும் ஆற்றல். நன்ைம என்பது சரியான த ைசய ல் ெசல்லும்
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ஆற்றல். தீைமயானவன் என்று கூறப்படுபவன் தன் ெசயல்களின் த ைசைய

மட்டும் த ருப்ப க் ெகாண்டால் நன்ைமயானவாக மாற வ டுவான் என்க றார்.

தீங்க ன்உண்ைமஇயல்புகைளப்புரிந்துெகாள்ளஒருவன்நன்ைமையக்

கைடப்ப டித்து வாழ்ந்து , ப றரிடம் தீைமையக் காண்பத லிருந்து வ டுபட

ேவண்டும். எவன் ப றரிடம் தீைமையக் காண்பைத வ டுத்து தன் உள்ளத்ைத

இன்னும் பரிசுத்தப்படுத்த க் ெகாள்ள ேவண்டும் என்று வ ைழக றாேனா

அவன் ேபரருள் ெபற்றவன். அவனுக்கு தீைமேய புலப்படாத அளவ ற்கு

அவனது இதய கண்கள் மிகத் தூயதாக ஒரு நாள் மாற வ டும்.

தீைமய ன் இயல்புகைளப் புரிந்து ெகாண்ட ப ன், மனிதன் எைதச்

ெசய்யேவண்டும்? எது நன்ைமேயா அைத மட்டும் ெசய்து வாழ ேவண்டும்.

எனேவ, ஒருவன் என்ைனக் கண்டித்தால், நான் அவைனப் பத லிற்குக்

கண்டிக்கமாட்ேடன். அவன் என்ைனப் பழித்துக் கூற னால், நான் அவனுக்கு

இரக்கத்ைத வழங்குேவன். அவன் என்ைன ெவறுத்தால் அவனுக்கு

ெபரிதும் ேதைவப்படும், என் அன்ைப, ந ச்சயம் ெபறுவான். ெபாறுைம

அற்றவர்களிடம், ெபாறுைமயாக இருப்ேபன். எல்லாம் தனக்ேக என்று

இறுகப் பற்ற க் ெகாள்பவனிடம் நான் தாராளமாக இருப்ேபன். சண்ைட

சச்சரவுகளிலும் வன்முைறய லும் ஈடுபடுபவர்களிடம் நான் அைமத யாக

ெமன்ைமயாக நடந்துக் ெகாள்ேவன். தீங்ைக நான் காணாத ேபாது, யாைர

நான் ெவறுப்பது? அல்லது யாைர நான் எத ரியாகக் கருதுவது?

மனிதர்கைளத் தீைமயானவர்கள் என்று காண்பவன் அந்தத் தீைமயான,

வஞ்சகமான ெசயல்கள் எனக் கூறப்படும் ெசயல்களுக்குப் ப ன் ஒரு

த றைமயானஅைமப்புஒளிந்துெகாண்டுஇந்தத்தீங்குகைளத்தூண்டிவ ட்டு

அரங்ேகற்றுவதாகக் கற்பைன ெசய்க றான். ஆனால் களங்கமற்ற

பார்ைவயுைடயவன் அந்தச் ெசயல்கைளேய தீைமயாகக் காண்க றான். தீய

சக்த என்று எதுவுமில்ைல என்று அவன் அற வான். அந்தச் ெசயல்களுக்குப்

ப ன் எந்தத் தீய உய ரின் சக்த யும் இல்ைல. இந்தப் ப ரபஞ்சம் நன்ைமயால்

ஆனேத. தீைமயால் அல்ல. நன்ைமேய ந ரந்தரமானது. எந்தத் தீைமயும்

ந ைலக்காது. எந்தத் தீைமயும் ந ரந்தரமாக இருக்காது.

சேகாதர, சேகாதரிகளாக ஒரு தாய் மக்களாக, ஒேர வீட்டில்
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வாழ்பவர்களாக ஒருவரிடம் ஒருவர் எல்லாச் சூழ்ந ைலய லும் அன்பு

பாராட்டுங்கள், எந்தத் தீங்ைகயும் ஒருவரிடம் ஒருவர் பார்க்காதீர்கள்.

எல்லாத் தவறுகைளயும் ஏற்றுக்ெகாண்டு குைற ெசால்லாமல் பாருங்கள்.

வலிைமயான பாசப் ப ைணப்ப ல் கட்டப்பட்டு இருங்கள். நல் மனிதன்,

மனித இனத்ைத ஒேர ஆன்மீக குடும்பமாகக் காண்க றான். ஒேர தாய் –

தந்ைதயர்க்கு ப றந்தவர்களாகக் காண்க றான். அவர்களது மூலக்கூறு

ஒன்று தான். அவர்களது இறுத இலக்கு ஒன்று தான் என்று அற க றான்.

எல்லா ஆண்கைளயும், ெபண்கைளயும், சேகாதர-சேகாதரிகளாகக்

காண்க றான். எந்தப் பாகுபாடும் ேவற்றுைமயும் பாராமல், யாைரயும்

தீங்கானவர்களாகப் பாராமல் எல்ேலாருடனும் ந ம்மத யாக இருக்க றான்.

இந்தப் ேபரருள் ந ைலையப் ெபற்றவன் மக ழ்ச்ச ைய ெபற்றவன் ஆவான்.
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9. நிைலயான மகிழ்ச்சி

தூச படிந்த வீத கேளா பளபளக்கும் ேபரங்காடிகேளா ,

வாழ்வ ன் கடைமகள் எங்ேக அைழத்துச் ெசன்றாலும்
அங்ெகல்லாம்,

தங்கள் இதயத்த ல் இைசையச் சுமந்து ெசல்பவர்கள் யார்?

அவர்கள் ஆன்மாவ ன் புனித ரகச யக் கட்டைளையத்
ெதாடர்ந்து

ந ைறேவற்றுக றார்கள்.

–ெகப ல்.

நம்முள் அன்பு ஒளிவீசும் ேபாது

ேபரானந்தம் சூழ்ந்து பாதுகாப்பு அரனாக காத்து ந ற்கும் –

நம் குண இயல்புகள் மக ழ்ச்ச யாக மலரும்

நாட்களும் ந ம்மத யாக, ெபாலிவாகக் கடந்து ெசல்லும்.

–ெவர்ட்ஸ்வர்த்

ந ைலயான மக ழ்ச்ச ! அப்படி ஒன்று இருக்க றதா? அது எங்ேக

இருக்க ன்றது? யார் அைதப் ெபற்று இருக்க றார்கள்? ஆம். அது

உண்ைமய ல் இருக்க ன்றது. எங்ேக பாவங்கள் இல்ைலேயா அங்ேக

அது இருக்க ன்றது. மனத்தகத்த ல் மாசகற்ற யவர்கள் அைதப் ெபற்று

இருக்க றார்கள்.

ெவளிச்சம் என்க ற ந ைலயான ஒன்ற ன் குறுக்ேக வந்துள்ள

ஒரு ெபாருளின் ந ழைலப் ேபான்றேத இருள் என்க ற துக்கம். அது

வ ைரவாகக் கடந்து ெசன்று வ டும். ஆனால் மக ழ்ச்ச ேயா ந ைலத்து

ந ற்கும். உண்ைமயான எந்த ஒன்றும் மைறந்ேதா ெதாைலந்ேதா ேபாகாது.

எந்தப் ெபாய்யான ஒன்ைறயும் ந ைலத்து ந ற்கச் ெசய்ய முடியாது. கட்டிக்

காப்பாற்ற முடியாது. துக்கம் ெபாய்யானது, அது வாழ முடியாது. மக ழ்ச்ச

உண்ைமயானது. அது இறக்க முடியாது. மக ழ்ச்ச ஒரு காலத்த ற்கு மைறந்து
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ேபாகலாம். ஆனால் அைத எப்படியும் ெவளிக் ெகாண்டு வந்து வ டலாம்.

துக்கம் ஒரு காலத்த ற்கு ந ைலத்த ருக்கும். ஆனால் அைதக் கடந்து வ டலாம்,

ச தறடித்து வ டலாம்.

உங்கள் துக்கம் ந ரந்தரமாகத் தங்க வ டுேமா என்று எண்ணாதீர்கள்.

அது ேமகத்ைதப் ேபாலக் கடந்து ெசன்றுவ டும். பாவத்த னால் வ ைளந்த

துன்பங்கள் உங்கள் வாழ்வ ன் ஒரு பகுத என்று கருதாதீர்கள். பயத்ைத

ஏற்படுத்த ய ஒரு த க ல் இரைவப் ேபால அது மைறந்துவ டும். வ ழித்து

எழுங்கள். புனிதமாகுங்கள். ஆனந்தம் ெகாள்ளுங்கள்.

உங்கள் ந ழைல உருவாக்குபவர் நீங்கள் தான். நீங்கள் தான்

ஆைசப்படுக றீர்கள். ப ன்பு கவைலப் படுக றீர்கள். எத ர்பார்ப்ைப வ ட்டுத்

தள்ளுங்கள். ஏமாற்றம் உங்கள் அருக ல் வராது.

நீங்கள் துக்கத்த ன் கட்டைளக்குக் கட்டுப்பட்ேட ஆக ேவண்டிய

ைகயாலாகாத அடிைமயல்ல. முடிவ ல்லாத ெபருமக ழ்ச்ச யும் ேபரானந்தமும்

உங்கள் வீடு வரக் காத்த ருக்க ன்றன. இருள் மிகுந்த ச ைறய ல்

பாவங்கைளக் கனவு காண ேவண்டிய வலிைமயற்ற ைகத யல்ல நீங்கள்.

இப்ெபாழுதும் தூங்க க் ெகாண்டிருக்கும் உங்கள் கண் இைமகளின் ேமல்

புனிதத்த ன் அழகு ஒளி வீச க்ெகாண்டு தான் இருக்க ன்றது. நீங்கள்

வ ழிப்புறும் அந்த ெநாடிேய உங்கைள வரேவற்க அது காத்த ருக்க றது.

பாவச்ெசயல்களாலும்தான்என்க றஅகம்பாவத்தாலும்உருவாகும்பாரம்

மிகுந்த குழப்பமான உறக்கத்த ன் ேபாது- ந ைலயான மக ழ்ச்ச ெதாைலந்து

ேபாக றது, மறக்கப்படுக றது. இறவாதஅதன்இைச, ெசவ களில்ெசவ களில்

இனியும் ேகட்பது இல்ைல. காற்ற ல் நறுமணத்ைதப் பரவும் அதன் அழகு

ஒளிரும் வாடாத மலர்கள், அவ்வழி ெசல்ேவாரின் இதயங்கைள இனிேமலும்

பரவசப்படுத்தாது.

பாவச்ெசயல்களும், தான் என்க ற அகம்பாவமும் ைகவ டப்படும் ேபாது,

சுயநலத்த ற்காகப் ெபாருள்கைளப் இறுகப் பற்ற க் ெகாள்ளும் ஆைசகைளத்

துறக்கும் ேபாது, துக்கத்த ன் ந ழல் மைறயும். இதயம் தன் உடன் ப றந்த

என்றும் ந ைலயான இன்பத்த ன் துைணைய மீண்டும் ெபறும்.
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“நான்” என்க ற எண்ணம் நீங்க ய இதயத்த ல் மக ழ்ச்ச வந்து

குடிக்ெகாள்ளும். எங்ேக ந ம்மத இருக்க ன்றேதா அங்ேக தான் மக ழ்ச்ச

தங்கும். கலங்கம் அற்றைதேய மக ழ்ச்ச ஆளும்.

சுயநலம் மிக்கவர்களிடமிருந்து மக ழ்ச்ச வ லக ஓடும்.

சண்ைட சச்சரவ ல் ஈடுபடுபவர்கைளக் அது ைகப்ப டிக்காது.

மனத்தூய்ைமயற்றவர்களுக்கு அது புலப்படாமல் மைறவாகேவ இருக்கும்.

மக ழ்ச்ச என்பவள் ேபரழகும், ெமன்ைமயும், தூய்ைமயும் ந ைறந்த

ஒரு ேதவைத. அவளால் புனிதமானவற்றுடன் மட்டுேம இருக்க முடியும்.

அவளால் சுயநலத்ேதாடு உடன் வாழ முடியாது. அவள் அன்ைபேய வ ரும்ப க்

கரம்ப டிப்பாள். ஒவ்ெவாரு மனிதனும் எந்த அளவ ற்குச் சுயநலமில்லாமல்

இருக்க ன்றாேனா அந்த அளவ ற்கு உண்ைமயான மக ழ்ச்ச ய ல்

இருக்க றான். எந்தஅளவ ற்குச்சுயநலமாகஇருக்க றாேனாஅந்தஅளவ ற்கு

மக ழ்ச்ச ய ல்லாமல் துக்கமாக இருக்க றான். உண்ைமயான நல்லவர்கள்

(நல்லவர்கள் என்றால் உள்ளத்த ல் தான் என்க ற அகம்பாவ எண்ணத்துடன்

ெவற்ற கரமாகப் ேபரிடுபவர்கள்) மக ழ்ச்ச யுடேன இருக்க றார்கள்.

புனிதமானவர்களின் ெவற்ற எவ்வளவு ெகாண்டாடத்தக்கதாக இருக்க றது.

எந்த உண்ைமயான ஆசானும், வாழ்வு ெவறும் துக்கேம என்று சத்த யம்

ெசய்தத ல்ைல. அது ஆனந்தமானது என்ேற உறுத ெசய்க றார்கள்.

பாவத்த னால் ஏற்பட்ட ப ன் வ ைளைவக் கைளவதற்ேக துக்கம் வருவதாகச்

சுட்டிக் காட்டுக றார்கள். எங்ேக “நான், எனது” என்பது மைறக றேதா,

அங்ேக கவைலயும் மைறந்துவ டுக றது. மக ழ்ச்ச என்பது நன்ைமய ன்

உற்ற துைணயாகும். கண்ணீரும் கவைலயும் அமர்க ன்ற இடங்களில்

இளக ய மனமும் இரக்கமும் அமரும் ேபாது வாழ்வு ெதய்வீக வாழ்வாக ன்றது.

சுயநலத்ைதத் துறக்க எண்ணும் காலம் எளிதான ஒன்றல்ல. அத ல் ச ல

காலக் கட்டங்கள் மிகத் துக்கம் வாய்ந்தைவ. மாசு அறுப்பது என்பது

ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டிய கடினமான வலி. எல்லா மாறுதல்களிலும்,

வளர்ச்ச களிலும் கட்டாயம் வலி இருக்கும். ஆனால் முழு வளர்ச்ச ந ைலய ல்

மக ழ்ச்ச ந ைலத்த ருக்கும். அந்த ந ைலய ல்

எல்லாேம அழகும் ஆற்றலும் அன்பும் ஆகேவ இருக்கும்.
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மனத ன் எல்லாப் ெபருந்தன்ைமயான குணங்களும் ந ைறந்த ருக்கும்.

அவரவர்கள் தங்களுைடய ெசயல்கள், உணர்வுகள், எண்ணங்கள்,

சூழ்ந ைலகள், குணங்கள் ஆக யவற்ற ன் மீது முழுக்கட்டுப்பாட்ைட

ைவத்த ருப்பார்கள்.

எந்த அளவ ற்குச் சுயநல ஆைசகள் ஒழிக்கப்படுக றேதா அந்த அளவ ற்கு

மக ழ்ச்ச யும் தன்ைன ெவளிப்படுத்த க் ெகாள்க றது. மனத ன் மாைச

முற்ற லும் அகற்ற யவர்களால் தான் ந ைலயான அதன் முழு இருப்ைப

ெநாடிக்கு ெநாடி ெதாடர்ந்து உணர முடியும் என்றாலும் அதன் இனிைமையச்

சுயநலமின்ற உயர்வாகச் ெசயல்படும் ஒவ்ெவாரு ெநாடிய லும், ஒவ்ெவாரு

மணிப்ெபாழுத லும் எல்ேலாராலும் உணர்ந்து ெகாள்ள முடியும். சுயநலமற்ற

உண்ைமயான ஒவ்ெவாரு எண்ணத்தாலும், ஒவ்ெவாரு ெசயலாலும்

(பரபரப்பாகக் ெகாண்டாடப்படும் ெபாய்யான மக ழ்ச்ச யல்ல, காய்ச்சைலப்

ேபால் ெதாற்ற க் ெகாள்ளும் ெபாய்யான இன்பமல்ல ) துன்ப கண்ணீர் ப ன்

ெதாடராத உண்ைமயான மக ழ்ச்ச ெவளிப்படும்.

ஒரு பூ எவ்வாறு பூத்து மலர்க ன்றது என்று ந ைனத்துப் பாருங்கள்.

முதலில் வ ைதயானது புைதக்கப்பட்ட மண்ணின் இருட்டிலிருந்து ேமல்

இருக்கும் ஒளிைய ேநாக்க முைளக்க ன்றது. ப ன்பு ெசடியாக மாறுக ன்றது.

ப றகு இைல இைலயாக வளர்க ன்றது. இறுத ய ல் எந்த முயற்ச யும் இன்ற க்

ைகப்படாத அழகுடன் இனிய நறுமணத்துடன் பூ மலர்க ன்றது.

மனித வாழ்வும் அேத ேபான்று தான். முதலில் அற யாைம

மற்றும் சுயநலம் என்னும் மண்ணில் ஆழமாக, இருட்டில் புைதயுண்டு,

காண முடியாத ெவளிச்சத்ைத ேநாக்க முன்ேனறும் முயற்ச

நைடெபறுக றது. ெவளிச்சத்த ற்கு வந்த ப ன்பு, சுயநலத்ைத வ ட்ெடாழிக்கும்

ெசயல்பாடுகளின் ேபாது வலியும், ேவதைனயும் கூடேவ ெதாடர்க ன்றன.

இறுத ய ல் சுயநலமில்லாத தூய்ைமயான வாழ்வு மலர்ந்து, ப ன்

எந்த முயற்ச யுமின்ற த் தானாகேவ புனித நறுமணத்ைதயும் மக ழ்ச்ச

ேபரழைகயும் பரப்புக ன்றது.

நல்லவர்கள், மன மாசற்றவர்கள், மக ழ்ச்ச ய ன் உயர் ந ைலய ேலேய
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இருக்க றார்கள். மனிதர்கள் தங்கள் வ ருப்பம் ேபால் வாத ட்டு இைத

ஏற்றுக் ெகாண்டாலும் அல்லது மறுத்தாலும், மனிதக் குலம் தன்

உள்உணர்வால் அவர்கள் மக ழ்ச்ச யுடன் இருப்பது உண்ைம என்று அற யும்.

உலகெமங்க லும் மனிதர்கள் ேதவைதகைள மக ழ்ச்ச ய ன் உருவமாகத்

தாேன ஓவ யப்படுத்துக றார்கள். மக ழ்ச்ச ேதவைதகள் இைறச்ச ேதால்

எலும்ப னால் ஆன இந்த உடம்ப ன் உள்ளும் இலக்கமிட்டு இருக்க ன்றன.

அவர்கைள நாம் சந்த த்தாலும் அைதக் கவனிக்காமல் கடந்து ெசன்று

வ டுக ேறாம். அவ்வாறு கடந்து ெசல்லாமல் களிமண்ணினால் ஆன இந்த

உடம்ப ல் குடி இருக்கும் களங்கப்படுத்த முடியாத அந்தத் ேதவைதையக்

கண்டு உணரும் உள்ளத்தூய்ைம உைடயவர்கள் எவ்வளவு ேபர்?

பார்ைவயற்றவன் காத ன் அருக ல் சீவும் வாள் இருந்தாலும்

அைத அவன் தடவ ப் பார்த்ேத அற யமுடியும்.

தன்னுள் ெதளிவாக உள் ேநாக்க க் காணும் பார்ைவ உைடயவனுக்கு

ெவளிேய அவற்ைறக் குற க்கும் வடிவம் மைறயும்.

ஆம், மன மாசற்றவர்கள் ஆனந்தக் களிப்ப ல் இருக்க றார்கள்.

இேயசுவ ன் வார்த்ைதகளில் ஏதாவது துக்கம் ெவளிப்படுக றதா என்று

நாம் முயன்று ேதடினாலும் காண முடியாது. “துக்கத்தால் ஆன மனிதன்”

“ஆனந்தத்தால் ஆன மனிதன்” ஆக முழுைம ெபறுக றான்.

உலகளவு துன்பத்தால் இதயம் ெநாறுங்க ய என் சேகாதரர்களுக்குப்

புத்தனாக ய நான் கண்ணீர் வடித்ேதன்.

அவர்களுக்கு மீள்வதற்கு வழி இருப்பைத எண்ணி ஆறுதல் அைடந்து

இப்ேபாது நான் ச ரித்து மக ழ்க ேறன்.

பாவத்த லும், பாவத்த லிருந்து மீண்டு எழும் ேபாராட்டத்த லும், கைளப்பு

மற்றும் துன்பம் ஏற்படும். ஆனால் ெமய்யற ைவப் ெபறும் ேபாது,

நன்ைமய ன் பாைதய ல் ெசல்லும் ேபாது, மக ழ்ச்ச ந ைலத்த ருக்கும்.

”நன்ைமய ன் பாைதக்குள் நுைழயுங்கள்.
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காயங்கைள ஆற்ற குணமாக்கும் நீர்ச் சுைனகள் எல்லா வ த

தாகங்கைளயும் தவ ப்புக்கைளயும் தீர்க்க அங்ேக பரவ க் க டக்க ன்றன.

வழி எங்கும் என்றும் வாடாத மலர்கள் பாயாக வ ரிக்கப்பட்டு

இருக்க ன்றன.

வ ைரந்து ெசயலாற்றும் இனிைமயான காலங்கள் ஏராளமாக

இருக்க ன்றன.”

துன்பம் எதுவைர நீடிக்கும் என்றால் “நான்” என்க ற அகம்பாவ உணர்வு

நீடிக்கும் வைர மட்டுேம. அரிச ய லிருந்து உமி நீங்க ய ப ன்பு கத ரடிக்கும்

இயந்த ரம் தன் ேவைலைய ந றுத்த க் ெகாண்டு வ டும். இறுத மனமாசுகள்

உள்ளத்த லிருந்து நீங்க ய உடன் துன்பங்கள் ந ன்றுவ டும். அது ேமலும்

வாட்டுவதற்கு மனத ல் எந்த அழுக்கும் இனி இல்ைல. ந ைலயான மக ழ்ச்ச

உணரப்பட்டுவ டும்.

எல்லாப் புனிதர்களும் இைற தூதர்களும் மனிதக் குலத்த ன்

இரட்சகர்களும் மக ழ்ேவாடு நற்ெசய்த ைய அற வ த்து இருக்க றார்கள்.

நற்ெசய்த என்றால் என்ன என்று எல்லா மனிதர்களும் அற வார்கள்.

தவ ர்க்கப்பட்ட ேபராபத்து, ேநாய் தீர்ந்து குணமாவது, நண்பர்கள்

பாதுகாப்பாக வந்து ேசர்வது அல்லது பாதுகாப்பாக ஊர் த ரும்புவது,

ப ரச்ச ைனைய முற யடித்து மீண்டு வருவது, ெதாழிலில் ெவற்ற வாய்ப்பு

உறுத யாவது, ேபான்றைவேய. ஆனால் புனிதர்களின் நற்ெசய்த

என்றால் அது என்ன? குழப்பமானவர்களுக்கு அைமத இருக்க ன்றது.

துன்பப்படுபவர்களுக்கு ஆறுதல் இருக்க ன்றது. கவைலப்படுபவர்கள்

ஆனந்தப்படுவார்கள், பாவத்ைத ெவல்ல முடியும். வழி தவற யவன்

வீடு வந்து ேசர்வான். மனம் உைடந்தவர்களும், துக்கப்படுபவர்களும்

மக ழ்ச்ச யுறுவார்கள். இந்த அழக ய உண்ைமகைள எத ர்கால உலக ல்

அல்ல; இங்ேக,இப்ெபாழுேதஉணரமுடியும். அனுபவ க்கமுடியும். தான்என்ற

குறுக ய எல்ைலைய உைடத்து தன்னலமற்ற அன்பு என்னும் எல்ைலயற்ற

ெபரு ெவளிக்குள் நுைழயும் யாவரும் உணரமுடியும், அனுபவ க்க முடியும்

என்று புனிதர்கள் அற வ க்க றார்கள்.
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மிக உயர்ந்த நன்ைமைய முயன்று ேதடுங்கள். ேதடிக் கண்டவுடன், அைத

நைடமுைறப்படுத்த ப் பார்த்தவுடன், அைத உணர்ந்தவுடன் மிக ஆழமான,

இனிைமயான ஆனந்தத்த ன் சுைவையப் பருகுவீர்கள். மற்றவர்கள்

நலத்ைதக் கவனத்த ல் ெகாள்ளுங்கள். மற்றவர்கைள அன்ேபாடும்,

கனிேவாடும் எண்ணுங்கள். ேதைவயானவர்களுக்கு முடிந்த உதவ கைளச்

ெசய்யுங்கள், இவ்வாறு ெசய்து உங்கள் சுயநல ஆைசகைள ெவற்ற கரமாக

மறக்கடியுங்கள் . அந்த இடத்த ேலேய (இன்னும் ச ற து தூரம் கூடக் கடந்து

ெசல்லத் ேதைவய ன்ற ) வாழ்வ ன் ந ைலயான மக ழ்ச்ச ைய நீங்கள் கண்டு

உணர்வீர்கள்.

சுயநலமின்ைம என்னும் வாய ல் கதவ ன் உள் சுவர்க்கத்த லிருக்கும்

ந ைலயானமக ழ்ச்ச இருக்க ன்றது. யாரும்அந்தக்கதைவத்த றந்துெசன்று

ந ைலயான மக ழ்ச்ச ைய அனுபவ க்கலாம். யாருக்கு இத ல் சந்ேதகேமா

அவர்களும் வந்து கதைவத் த றந்து பார்த்துத் தங்கள் சந்ேதகத்ைதத் தீர்த்துக்

ெகாள்ளலாம்.

எனேவ, சுயநலம் என்பது துக்கத்த ற்கு அைழத்துச் ெசல்லும்,

சுயநலம் துறப்பேத மக ழ்ச்ச க்கு அைழத்துச் ெசல்லும் என்று ெதரிந்து

ெகாள்ளும் ேபாது – இது நம் ஒருவர் மக ழ்ச்ச க்கு ஆக மட்டும் அல்ல-

அவ்வாறு என்றால் நாம் ெபருமுயற்ச ைய ேமற்ெகாள்வதற்கான எண்ணம்

எவ்வளவு தாழ்வானது! ஆனால் முழு உலகத்த ன் மக ழ்ச்ச க்காகவும்.

காரணம், நம்ேமாடு வாழும் நம்முடன் ெதாடர்பு ெகாள்ளும் யாவரும் நாம்

நம் சுயநலத்ைதத் துறந்ததற்காக உண்ைமயாகவும் மக ழ்ச்ச யாகவும்

இருப்பார்கள். காரணம் மனிதக் குலம் என்பது ஒன்ேற, ஒருவனின்

ஆனந்தம் என்பது எல்ேலாரின் ஆனந்தேம. இைத உணர்ந்த ப ன், வாழ்வ ன்

பாைதகளில் மலர்கைளத் தூவலாம், முட்கைள அல்ல. ஏன், நம் எத ரிகளின்

பாைதகளிலும் தன்னலமற்ற அன்ப ன் நறுமண மலர்கைளத் தூவலாம்.

அவர்களின் கால் அடி அதன் ேமல் பத ய அந்த அழுத்தத்த ல் புனிதத்த ன்

நறுமணச் சாந்து காற்ற ல் ெதளிக்கப்படட்டும். உலகம் அந்த நறுமணத்த ல்

மக ழ்ச்ச யுறட்டும்.
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10. அைமதியுடன் இருப்பது

சலனமற்று இரு!

வாழ்வ ன் மணிமகுடம் அைமத ேய.

ஒவ்ெவாருநீண்டநாளிலும்உங்களுக்ெகன்றுச ற துேநரத்ைத
வழங்க க் ெகாள்ளுங்கள்.

மிக அத க ேநரம் ேதைவயற்ற வீண் ேபச்சுகளில்
ஈடுபடுக ேறாம்.

மிகக் குைறந்த அளவு தான் நாம் கூற ேவண்டியைதக்
கூறுக ேறாம்.

உங்கள் அற ைவயும் ஞானத்ைதயும் நல்ல முைறய ல்
ெவளிப்படுத்த ேவண்டும் என்றால்,

உங்கள் வார்த்ைதக்கு மத ப்புடன் ெசயல் ப றக்க ேவண்டும்
என்றால்,

ெவற்றுக் கைதகைளயும், வீண் ேபச்சுகைளயும் வ ட்டுத் தள்ளி

அைமத ய ன் ெபான்னான வார்த்ைதகளில் ஈடுபடுங்கள்.

—ஏ.எல்.சாலேமான்.

என் உள்ளேம, கலங்காமல் சலனமற்று இரு.

ஓய்வ ல்லாமல் பரபரப்பான நடவடிக்ைககளில்
ஈடுபடுவத லிருந்து

சற்று ேநரம் வ லக ந ல்.

ச ற து ேநரம் தனிைமையத் ேதர்ந்து எடுத்து

வாழ்வதற்கு அச்சம் ெகாள்ளாேத.

—எர்னால்ட் க ராஸ்ைப

ெமய்யற வு ெபற்ற மனிதனின் வார்த்ைதகளில் ஆற்றல் புைதந்துள்ளது.

ஆனால் அவனது அைமத ய லும் ெமௗனத்த லும் அைதவ ட அத க ஆற்றல்

புைதந்துள்ளது. உயர் மனிதர்கள் ச ல சமயங்கள் அைமத ைய ேவண்டும்

என்ேற கைடப டிப்ப டித்து மிக நுட்பமாக நம்ைமக் கற்ப க்க றார்கள். அற வும்,

ஞானமும் ெகாண்ட ெபரும் ஞானிகளின் அைமத யான பண்பு நலன்கைள
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ேநரில் கவனிக்க முடிந்தவர்களாக அவரது சீடர்கள் ஓர் இருவர் இருக்கலாம்.

ஆனால் அைவ காலம் கடந்தும் ெதாடர்ந்து ேபாற்ற ப் பாதுகாக்கப்படுக றது.

ெகட்டிகாரத்தனமாக வார்த்ைதகைளப் புகுத்தும் புத்த சாலி ேபச்சாளனின்

வார்த்ைதகள் பல ஆய ரம் ேபர்களால் ேகட்கப்பட்டு எங்கும் பரவ எல்ேலாரும்

அற ந்த வார்த்ைதகளாக ஒரு காலத்த ற்குப் புகழ் ெபற்று வ ளங்க னாலும்

ச லதைலமுைறகளில்அைவமறக்கப்பட்டுவ டுக ன்றன. “உண்ைமஎன்றால்

என்ன? அைத வ ளக்கு” என்ற ப ேலாத் ேகட்ட ேகள்வ க்கு இேயசுவ ன்

பத ல் அைமத ேய. அந்த ஆழமான அைமத ய ல் ஞானம் ெபாத ந்து

இருந்தது. பணிவும் உறுத யும் உள் அடங்க இருந்தது. “ேதவைதகள்

உள்ேளவர அச்சப்படும் இடங்களுக்கும் முட்டாள்கள் வ ைரந்து ெசல்வார்கள்”

என்னும் கூற்ைற ெமய்ப்ப க்கும் வண்ணம் அவர் ஆழமற்ற வார்த்ைதகைள

ெவளிப்படுத்தவ ல்ைல. வார்த்ைதகளால் வ ளக்கம் அளித்து ஒரு

வைரயைறக்குள் அைடக்க முடியாத ஒன்ற ற்கு வ ளக்கம் அளிக்க அவர் முன்

வரவ ல்ைல. சாஸ்த ரங்கள், ேவதாந்தங்கைள அவர் முன்ைவக்கவ ல்ைல.

ப ரம்மத்ைதப் (கடவுைளப்) பற்ற ய ேகள்வ கைள வாக்குவாதம் புரிய

ப ராமணர்கள் ெதாடுத்த ேபாது புத்தர் அைமத யாக இருந்தார். அவர்

அைமத யாக இருந்து அவர்கள் அற ந்து இருந்தைத வ ட ேமலானைத

அவர்களுக்குப் ேபாத த்தார். ேமேலாட்டமான பத ல்கைள எத ர்பார்க்கும்

முட்டாள்கைள அவரது அைமத த ருப்த ப்படுத்தவ ல்ைல. ஆனால்

உண்ைம ஞானம் ேதடுபவர்களுக்கு ஆழமாக உணர்த்த யது. கடவுைளப்

பற்ற ய எத ர் கருத்ைத சக த்துக் ெகாள்ளும் மனமில்லாமல் கடவுைளப்

பற்ற முடிவ ல்லாமல் ஏன் இவ்வளவு ேபச்சு? அதற்குப் பத ல் ச ற தளவு

அன்ைபயும், நல்ெலண்ணங்கைளயும் வாழ்வ ல் நைடமுைறப்படுத்த ,

அவற்ற ன் முக்க யத்துவத்ைத உணர்ந்து ெகாள்ளட்டும். ஏன் கடவுைளப்

பற்ற ஊகத்த ன் அடிப்பைடய ல் இவ்வளவு வாக்குவாதங்கள்? நம்ைமப்

பற்ற நாம் ச ற தளவு உணர்ந்து ெகாள்ேவாம். ஆராய்வதற்கு இடமில்லாத

ஒரு கருத்ைத ைவத்துக் ெகாண்டு தரக்குைறவாக, அவமரியாைதயாகப்

ேபசுவைத வ டப் ெபரிய முட்டாள்தனமும் இல்ைல. பக்குவமற்ற ந ைலயும்

இல்ைல. மரியாைதையயும் பணிைவயும் வ ட ஞானத்ைத அைடயாளம்

காட்டும் ச றந்த ேவறு ஒன்று இல்ைல. வார்த்ைதகள் இல்லாமல் ெமய்யற வு
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ெகாண்டவன்ேபாத ப்பான்என்றுலாஒட்சுதனவாழ்வ ல்வாழ்ந்துகாட்டினார்.

சக்த ேசகரிக்கப்பட்டிருந்தால் அதன் கூடேவ ஆற்றல் இருக்கும் என்பைதப்

ேபாலஎப்ேபாதும்அவரிடம்இருந்துெவளிப்படும்ஆற்றலால்சீடர்கள்அவைர

ேநாக்க ஈர்க்கப்பட்டனர். ேபாத ப்பதற்காக ெவளிேய ெசல்லாமல், மக்களின்

ெசவ கைளத் ேதடாமல் அவர்களின் பார்ைவய லிருந்து வ லக அைமத யாக

வாழ்ந்த அவைர மக்கள் ேதடி ெசன்று அவரிடமிருந்து ஞானம் ெபற்றனர்.

ெமய்யற வு ெபற்றவர்களின் அைமத யான ெசயல்கள், ெமய்யற ைவத்

ேதடுக ன்றவர்களின் பாைதகளில் ஒளிெவள்ளத்ைதப் பாய்ச்சும்

வ ளக்குகளாக வ ளங்குக ன்றன. ெமய்யற ைவயும் அறெநற கைளயும்

ெசயல்படுத்த வாழ ந ைனப்பவன் எைதப் ேபச ேவண்டும், எப்ேபாது ேபச

ேவண்டும்என்றுமட்டும்ெதரிந்துெகாள்வதுேபாதாது. எைதப்ேபசக்கூடாது,

எப்ேபாது ேபசக் கூடாது என்றும் ெதரிந்து ெகாள்ள ேவண்டும். நாவடக்கேம

ெமய்யற வ ன் ஆரம்பமாகும். மனம் அடங்க ச் ெசயல்படுவது ெமய்யற வ ன்

வழிகாட்டுதல் ஆகும். ஒருவன் தன் நாைவ அடக்கும் ேபாது அவன் மனத ன்

மீது அவனுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு ஏற்படுக ன்றது. ஒருவனுக்கு மனத ன் மீது

முழுக் கட்டுப்பாடு இருக்க றெதன்றால் அவன் அைமத ைய ஆளும் த றம்

ெபற்றவனாக இருக்க ேவண்டும்.

முட்டாள் ப தற்றுக றான். வம்பு ேபசுக றான், வாதம் புரிக றான்.

வார்த்ைதகைள வாரி இைறக்க றான். மற்றவர்களின் வாைய அைடத்ததாகப்

ெபருைம ெகாள்க றான். தன்னுைடய முட்டாள் தனத்த ல் (அைத

முட்டாள்தனம் என்று அற யாமல்) ெபருமிதம் ெகாள்க றான். தன்ைன

எப்ேபாதும் தற்காத்த வண்ணம் இருக்க றான். தன்னுைடய ஆற்றல்கைளப்

பயன்இல்லாமல்வீணாக்குக றான். எதுவும்வ ைளயாதந லத்ைதத்ேதாண்டி

ெசடிகைள நட்டு வளர்க்க என்னும் ேதாட்டக்காரைனப் ேபாலத் ெதாடர்ந்து

ெசயல்படுக றான்.

ெமய்யற வு ெபற்றவன் பயனில்லாத வார்த்ைதகைள, வம்பு

ேபச்சுக்கைள, வீண் வாக்குவாதங்கைள, தன்ைனத் தற்காத்துக் ெகாள்ளும்

வார்த்ைதகைளத் தவ ர்க்க றான். ேதால்வ யைடந்தவன் ேபால் ேதாற்றம்

ஏற்பட்டால் மக ழ்ச்ச ெகாள்க றான். உண்ைமய லேய ேதால்வ யைடந்தால்
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இன்னும் ெபரு மக ழ்ச்ச ெகாள்க றான். தன்னுைடய தவைற, குைறைய

அற ந்துக் ெகாண்டதற்காக, அைத இப்ெபாழுது நீக்க முடியும் என்று ெபரு

மக ழ்ச்ச ெகாண்டு ெமய்யற வ ல் ேமலும் ஒரு படி முன்ேனறுக றான்.

இறுத யான வார்த்ைத தனனுைடயதாகேவ இருக்க ேவண்டும் என்று

வ ருப்பம் ெகாள்ளாதவன் ேபரருள் ெபற்றவனாவான்.

நான் என் கடந்த கால நாட்கைளத் த ரும்ப ப் பார்க்க ேறன்.

வார்த்ைத ஜாலத்த ல் ெகட்டிக்காரர்களுடன் நான் ேபாட்டிய ட்டுக்

கைளப்பைடந்ேதன்.

இப்ெபாழுது எள்ளி நைகயாடுதல்களுக்கும், வாக்குவாதங்களுக்கும்

எந்தப் பத லும் அளிக்காமல் காத்த ருப்பைதத் தவ ர நான் ேவறு எதுவும்

ெசய்வத ல்ைல.

ேகாபம் ஏற்படேவண்டும் என்று தூண்டிவ டப்படும் ெபாழுது அைமத யாக

இருப்பது என்பது ஒரு பண்பு ந ைறந்த இரக்கமான இதயத்த ன்

அைடயாளமாகும். கவனமற்றவர்கள், இரக்கமற்றவர்கள் ஒவ்ெவாரு

ச று தூண்டுதலிலும் தங்கள் ந ைலய ல் தடுமாறுவார்கள். தான் என்ற

எண்ணத்த ற்கு ஏதாவது ஆபத்து ேநரும் என்னும் ேதாற்றம் ஏற்பட்டாலும்

மனம் கலங்க ந ைல குைலந்துப் ேபாய்வ டுவார்கள். இேயசுவ ன்

ஒருைம ந ைல என்பது ஒரு அற்புதம் அல்ல. அது அவரது ெநஞ்ச ல்

குடிெகாண்டிருந்த பண்புகளின் மலர்ந்த ந ைல. ஞானத்த ன் ெவளிப்பாடு.

“இேயசு ஒரு வார்த்ைதையயும் பத ல் அளிக்கவ ல்ைல”, “புத்தர் அைமத யாக

இருந்தார்” என்று படிக்கும் ேபாது அைமத ய ன் ேபராற்றைல, வலிைமைய,

ஆரவாரமில்லாத கம்பீரத்ைத, ெபரு மைழய ன் ஒரு துளி மைழையப்

பார்த்தது ேபால் உணர்க ேறாம்.

அைமத யான மனிதேன ஆற்றல் வாய்ந்த மனிதன். அத கமாகப் ேபசும்

மனிதன் ப றைர ஈர்க்கமாட்டான். எந்தத் தாக்கத்ைதயும் ஏற்படுத்த மாட்டான்.

எந்த ஒரு ஆற்றைலேயா சக்த ையேயா வீணடிக்காமல் ேசகரித்து ைவத்துக்

ெகாண்ட ப ன்ேப, ேவண்டிய த ைசய ல் ெசலுத்த ப் பயன்படுத்த முடியும்

என்பைத இயந்த ரங்கைள இயக்கும் (ெமக்கானிக்குகள்) ஒவ்ெவாருவரும்
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அற வார்கள். ெமய்யற வு பைடத்தவன் மனத ன் ஆற்றைல ேசகரித்து

வீணாகாமல் தடுத்து ேதைவ ஏற்படும் ேபாது துளியும் தாமதமின்ற த்

துல்லியமாக ேவண்டும் த ைசய ல் ெசலுத்துக றான் என்ற வைகய ல் அவன்

மனம் என்னும் ஆன்மீக இயந்த ரத்ைத இயக்குபவேன.

அைமத தான் உண்ைமயான வலிைம. “குைரக்க ன்ற நாய் கடிக்காது”

என்ற ேபச்சு வழக்கு சரியானது தான். புல்டாக் எனப்படும் நாையப்

பார்த்து எல்ேலாரும் அச்சப்படுவதற்குக் காரணம் – அது பார்ைவைய மிகக்

கடுைமயாகைவத்துக்ெகாள்ளும். மிகஅரிதாகஎப்ேபாேதாதான்குைரக்கும்.

நடப்பவற்ைறக் கூர்ந்து கவனித்துச் ெசயல்படுவதற்கு அதற்கு அந்த அைமத

ேதைவப்படுக றது. ஆம். இது ஒரு தாழ்ந்த வைக அைமத ய ன் ஆற்றல்

தான். ஆனால் அடிப்பைட தத்துவம் இது தான். தற்ெபருைம ேபசுபவன்

ேதால்வ அைடவான். அவன் மனம் ெசய்ய ேவண்டிய ெசயைல வ ட்டு

வ லக ச் ெசன்றுவ ட்டது. அவன் தன் ஆற்றைல எல்லாம் தன்ைனப் பற்ற ப்

புகழ்ச்ச யாகப் ேபசுவத ேலேய ெசலவு ெசய்க றான். அவனது சக்த , ெசய்ய

ேவண்டிய பணிக்கும் அைதச் ெசய்தால் க ைடக்கப் ேபாக ற பலைனயும்

எண்ணி இரண்டாகப் ப ரிக றது. அத ல் ெபரும் பகுத அந்தப் பலைன

எத ர்பார்க்கும் ஆைசக்ேக ெசல்க ன்றது. தன் பைடகைளப் ப ரித்துத்

ேதைவயற்ற இடங்களில் ந ற்க ைவத்துவ ட்டு ேபாருக்குச் ெசன்று ஒரு

முகமாகத் தாக்குதைல ெதாடுக்க முடியாமல் ேதால்வ அைடயும் த றைமயற்ற

பைடத் தளபத ையப் ேபால் ெசயல்படுக றான் அல்லது இயந்த ரத்த ன்

தடுப்ப தைழ கவனமின்ற த் த றந்து வ ட்டு நீராவ ைய ெவளிேய

ெசல்ல அனுமத க்கும் கவனக் குைறவான ெபாற யாளைரப் ேபாலச்

ெசயல்படுக றான். தன்னடக்கமான, அைமத யான, உள்ஆர்வம் மிக்கவன்

ெவற்ற ெபறுக றான். தற்புகழ்ச்ச ையத் தவ ர்த்து, வீண் ஆரவாரங்கைள

வ ட்டு வ லக அவனது சக்த அைனத்ைதயும் ஏற்றுக்ெகாண்ட பணிைய

ந ைறேவற்ற ஒருமுகப்படுத்துக றான். தற்புகழ்ச்ச ெகாள்பவன் தன்

ஆற்றல்கைளப் பைறசாற்ற க் ெகாண்டிருக்கும் ேவைளய ல் இவன் ெசய்து

முடிக்க ேவண்டிய ேவைலய ல் இறங்க ெசயல்பட்டுக் ெகாண்டிருக்க றான்.

மற்றவன் எந்த அளவு ேபச க்ெகாண்டு இருக்க றாேனா இவன் அந்த அளவு

அவைன வ ட அந்த ேவைலைய முடிக்க முன்ேனற க் ெகாண்டிருக்க றான்.
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பல முைனகளில் ச தறடிக்கப்படும் ஆற்றைல வ ட ஒருமுகப்படுத்தப்படும்

ஆற்றேல பலன் தரும் என்பது எங்கும், எப்ேபாதும் ெசயல்படும் இயற்ைக

வ த யாகும். இைரச்சல் இட்டுத் தற்ெபருைம ெகாள்ளும் “சார்லஸ்” -ஐ

எப்ேபாதும் தன்னடக்கமான, அைமத யான “ஒர்லாண்ேடா” வீழ்த்த வ டுவான்.

அைமத தான் வலிைம என்பது புவ எங்கும் ெசயல்படும் இயற்ைக

வ த யாகும். ெவற்ற கரமாக இயங்க க் ெகாண்டிருக்கும் வ யாபாரி தன்

த ட்டங்கைள, ெசயல்முைறகைள, ந கழ்வுகைளப் பற்ற ப் ேபச க்ெகாண்டு

இருக்கமாட்டான். ெவற்ற ெபற்றுள்ள காரணத்தால் ெபருமிதம் ெகாண்டு

ேபசத் ெதாடங்க னால் ேதால்வ ையத் தழுவ ஆரம்ப த்து வ டுவான். நல்

ஒழுக்க முைறய ல் வாழ்ந்து ப றைர ஈர்க்கும் தன்ைமயுைடயவன் தன்ைனப்

பற்ற ஒரு ேபாதும் ேபச மாட்டான். தன்னுைடய ஆன்மீக முயற்ச களில்

க ைடத்துள்ள ெவற்ற ையப் பற்ற யும் ேபசமாட்டான். அவ்வாறு ேபச னால்,

ேபச ய அந்தக் கனேம காந்தம் ேபான்று அவேனாடு இருந்த ஆற்றல் எல்லாம்

அவைன வ ட்டு நீங்க ச் ெசன்று வ டும். சாம்சன்ைனப் ேபான்று (ஆங்க ல

வழக்க ல் வழங்கப்படும் ஒரு கைதய ன் பாத்த ரம்) அவன் தன் ஆற்றல்கள்

எல்லாம் நீங்க த் தவ ப்பான். உலக வாழ்வ ன் ெவற்ற ேயா! ஆன்மீக

வாழ்வ ன் ெவற்ற ேயா! ெவற்ற என்பது குற க்ேகாைள மனம் தளராமல்

வலிைமயாக, அைமத யாக அைடய முயற்ச ப்பவர்களுக்கு மனம் உவந்து

உதவும் ஒரு பணிவான ேவைலக்காரன் ஆகும். அத க ஆற்றல் வாய்ந்த

சக்த கள்இைரச்சலின்ற ேவைலெசய்யும். பலவற்ைறக்கடந்துகவரும்மனம்

அைமத யாகேவ ேவைல ெசய்யும்.

நீங்கள் வலிைமயானவர்களாக, பயனுள்ளவர்களாக, தன்னம்ப க்ைக

உைடயவர்களாக இருக்க ேவண்டும் என்று வ ரும்ப னால் அைமத ய ன்

ஆற்றைல, மத ப்ைப உணர்ந்து ெகாள்ளுங்கள். உங்கைளப் பற்ற ப்

ேபசாதீர்கள். வீண் ேபச்சு ேபசுபவன் ெசயலில் பலவீனமானவன்

என்று உலகம் தன்னியல்பாகேவ உணர்ந்து ெகாண்டு அவைன அவன்

தற்புகழ்ச்ச பாைதக்குள் ெசல்ல அனுமத த்து ஒதுங்க வ டும். என்ன

ெசய்யப் ேபாக றீர்கள் என்பைதயும் ேபசாதீர்கள். ஆனால் ெசய்யுங்கள்.

ெசய்து முடிக்கப்பட்ட பணி தன் அங்கீகாரத்ைதத் தாேன ேதடிக் ெகாள்ளும்.
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மற்றவர்கள் ெசய்யும் ேவைலகளில் குைற கூற தவைற கண்டுப டித்து

உங்கள் ஆற்றைல வீணாக்காதீர்கள். ஆனால் உங்கள் கடைமைய

நன்றாக முழுைமயாகச் ெசய்யுங்கள். உண்ைமேயாடும் இனிைமேயாடும்

ெசய்யப்படும் மிகச் சாதரண ேவைல, மற்றவர்கைளப் பார்த்து குைரப்பைத

வ ட ேமலானதாகும். மற்றவர்களின் ேவைலையக் குைறக் கூறும்ேபாது

உங்கள் ேவைலகளில் நீங்கள் கவனத்ைத இழக்க றீர்கள். மற்றவர்கள்

தவறாகச்ெசய்க றார்கள்என்றால்நீங்கள்சரியாகச்ெசய்துஎடுத்துக்காட்டாக

வ ளங்க அவர்களுக்கு அற வுறுத்துங்கள். மற்றவர்கைள மட்டம் தட்டாதீர்கள்.

உங்கைள யாராவது மட்டம் தட்டினால் அதற்கு எந்த மத ப்ைபயும் அளித்து

வருந்தாதீர்கள். உங்கள் மீது தாக்குதல் ெதாடுக்கப்பட்டால் அைமத யாக

இருங்கள். இவ்வாறு இருந்து நீங்கள் மனக்கட்டுப்பாைட வளர்த்துக்

ெகாள்ளுங்கள். வார்த்ைதகைள, ெசாற்கைள நீஙகள் பயன்படுத்தவ ல்ைல

என்றாலும் ப றர் உங்களிடம் கற்றுக் ெகாள்வார்கள்.

ஆனால் உண்ைமயான அைமத என்பது ’நா’வானது மட்டும் ேபசாமல்

அைமத யாக இருப்பதல்ல, மனம் அைமத யாக இருப்பேத. மனமானது

குழம்ப அைலபாய்ந்து ெகாண்டிருக்க நாைவ மட்டும் கட்டுப்படுத்த

அைமத யாக ைவத்த ருப்பது எந்தப் பலவீனத்ைதயும் ேபாக்காது. எந்த

ஆற்றைலயும் வழங்காது. அைமத யானது சக்த வாய்ந்ததாக இருக்க

ேவண்டும் என்றால் அது முழு மனைதயும் தழுவ ய அைமத யாக இருக்க

ேவண்டும். மனத ன் ஒவ்ெவாரு பாகத்ைதயும் ஊடுருவ இருக்க ேவண்டும்.

ஒரு ந ம்மத யான அைமத யாக இருக்க ேவண்டும். இந்தப் பரந்த, ஆழமான,

ந ைலயான அைமத ைய;- எந்த அளவ ற்கு ஒருவனுக்கு அவன் மீது

கட்டுப்பாடு இருக்க றேதா அந்த அளவ ற்குத் தான் அவன் ெபற முடியும்.

தீவ ர ேகாப உணர்வுகளும், இச்ைசகளும், துன்பங்களும் மனத ல் சுழலும்

ேபாது புனிதமான, ஆழமான அைமத ய ன் ஓைசகைளக் ேகட்க முடியாது.

மற்றவர்களின் வார்த்ைதகளும் ெசயல்களும் உங்கைளச் சூேடற்ற வ டும்

என்றால் மனமாசு நீங்காமல், மனக் கட்டுப்பாடு இல்லாமல் நீங்கள்

இன்னும் பலவீனமாகத் தான் இருக்க றீர்கள். ஆனவ ெசருக்கும் ெவற்று

ஆரவார அகம்பாவமும் உங்கள் உள்ளத்ைத ஆட்டுவ க்காமல் பார்த்துக்

ெகாள்ளுங்கள். சுயநலத்த ன் காரணமாக எந்த ெவறுப்ேபா வன்ம
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வ ேராத உணர்ேவா உங்கைள அண்டாமல் இருக்கட்டும். எந்தப் பழி கூறும்

அபாண்ட வார்த்ைதேயா, ெபாய்யுைரகேளா, அவதூேறா உங்கள் சாந்த

ந ைலைய குைலக்க அனுமத க்காதீர்கள். புயல் காற்று ெவளிேய ேவகமாக

வீச க் ெகாண்டிருக்கும் ேபாது உறுத யாகக் கட்டப்பட்டு இருக்கும் வீட்டின்

உள்ேள இருப்பவர்கள் எந்தக் கலக்கத்த ற்கும் ஆளாகாமல் அச்சமின்ற

உள் அைறய ல் தீ மூட்டிக் குளிர் காய்க றார்கேளா அதுேபால உள்ளத்த ல்

ெமய்யற வு ெகாண்டு இருப்பவைன அவன் உள்ளத்த ற்கு ெவளிேய

இருக்கும் எந்தத் தீைமயாலும் அவைனத் தீண்டேவா கலக்கமைடயேவா

ெசய்ய முடியாது. தன்ைன ஆளும் த றன் ெகாண்டு அைமத யாக இருப்பவன்

இதயத்த ல் அைமத ந லவுக றது. இந்தப் ேபரைமத ைய ஒருவன் தன்ைன

முழுைமயாக ஆளும் ேபாது ெபறுக றான்.

பைக, ெபாறாைம, ெபாய் குற்றச்சாட்டு, ெவறுப்பு, வன்மம் என மனத ன்

எல்லாவைகயான ஓய்வற்ற ந ைலைய, வ றுவ றுப்பான ேபாராட்டம் என்று

மக்கள் தவறாகப் ெபயரிட்டு அைழக்கும் ஒன்று, ெமய்யற வு ெகாண்ட

ஒருவன் அருக ல் ெநருங்க முடியாது. அவைன மீண்டும் துன்புறத்த முடியாது.

அத கமாகப் ேபச யும் சத்தமும் ேபாட்டுக் ெகாண்டிருந்தால் தான் ஒன்ைற

சாத க்க முடியும் என்னும் ஒரு தவறான கருத்து ெபாதுவாக மக்களிடம்

ந லவுக றது. ஆழமற்ற அனுபவத்த ல் இல்லாத வாய் வார்த்ைதகைள

ஓயாது ேபச க்ெகாண்டு இருப்பவன் ஆழ்ந்து ச ந்த ப்பவைனேயா அல்லது

அைமத யாகச் ெசயலாற்றுபவைனப் பயனற்றவன் என்று கருதுக றான்.

அவைனப் ெபாறுத்தவைர அைமத யாக இருப்பது என்றால் எதுவும்

ெசய்யாமல் சும்மா இருப்பது. பரபரப்பாக ஓயாமல் ேபச க் ெகாண்டு

இருந்தால் சுறுசுறுப்பாக இயங்குவது. ப ரபலமாக வ ளங்குவைத,

பலர் கவனத்ைதக் கவருவைத ஆற்றல் என்று தவறாக வ ளங்க க்

ெகாள்க றான். ஆனால் ச ந்த ப்பவனும் ெசயல்படுபவனும் தான் பயன்

தரும் வைகய ல் உண்ைமய ல் பணியாற்றுக றான். அவனது ெசயல்பாடு,

பணிய ன் ஆணி ேவைர, ைமயத்ைத, உய ர்த்துடிப்ைப இயக்குக ன்றது.

மண்ணிலும் காற்ற லும் கலந்த ருக்கும் கடினமான ெபாருட்கைள இயற்ைக

அன்ைன மைறவ லிருந்து அைமத யாக அற்புத இரசவாதத்துடன் (மட்ட
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உேலாகங்கைளப்ெபான்னாகமாற்றும்ெசயல்)ெமன்ைமயானஇைலகளாக,

அழக ய மலர்களாக, சுைவயான கனிகளாக அளவ ட முடியாத பலவைக

அழகு வடிவங்களாக மாற்றுக றாள். அது ேபால, பயனுள்ள வைககளில்

அைமத யாகச்ெசயல்படுபவன்தன்ெசயல்களின்எடுத்துக்காட்டின்மூலமாக

மக்கள் வாழ்க ன்ற வழி முைறகைளத் த ருத்துக றான். குற த்த த ைசய ல்

அைமத யாகச் ெசலுத்தப்படும் துன்னுைடய ஆற்றலின் வலிைமயாலும்

வ ளக்க முடியாத மாய சக்த யாலும் உலகத்த ன முகத்ைதேய அழகாக மாற்ற

அைமக்க றான். ெதாடர்ந்து மாற க் ெகாண்ேட இருக்கும் ெசயற்ைகயான

ேமற்பரப்ப ல் பூச ெமளுகும் ேவைலகைளச் ெசய்து தன் ேநரத்ைதயும்

ஆற்றைலயும் அவன் வீணாக்குவது இல்ைல. ஆனால் அவன் உய ரின்

ைமயப் பகுத ைய நாடிச் ெசல்க றான். அங்க ருந்ேத தன் ேவைலையத்

ெதாடங்குக றான். காலம் கனியும் ெபாழுது, ஒரு ேவைள அப்ெபாழுது

அவன் ந ைலய ல்லாத உடைல இழந்து உலைக வ ட்டு மைறந்து கூட

இருக்கலாம். ஆனால்அவன்அைமத யாகச்ெசய்தஅழிக்கமுடியாதபணிகள்,

கனிகைள ஈன்று உலைக உய்வ க்க ன்றது. ஆனால் ெவறும் ேபச்ச ல் மட்டும்

ெகட்டிக்காரனது வார்த்ைதகள் மைறந்துவ டுக ன்றன. ஓைசைய வ ைதத்து

உலக ல் எைதயும் அறுவைட ெசய்ய முடியாது.

எவன் தன் மனத ன் ஆற்றல்கைளக் கட்டுப்பாட்டில்

ைவத்த ருக்க ன்றாேனாஅவன்தன்உடலின்ஆற்றல்கைளயும்கட்டுப்பாட்டில்

ைவத்த ருக்க ன்றான். வலிைமேயாடு சாந்தமாகவும் அைமத யாகவும்

வாழும் மனிதன் எப்ேபாதும் அவசரமாக, பரபரப்பாக இயங்க க்

ெகாண்டிருக்கும் மனிதைன வ டச் ச றந்த உடல் நலத்ைதப் ெபற்று

இருப்பான். அைமத யாக, கட்டுப்பட்டு இைசந்து ெசயல்படும் மனம்,

உடலும் ேநாய ன்ற இைசந்து ெசயல்பட வழிவைகச் ெசய்யும். ஜார்ஜ்

ஃபாக்ஸின் வழிையப் ப ன்பற்றுபவர்கள் தான் ப ரிட்டிஷ் சமுகத்த ல்

இன்று* (இன்று* - 1900 காலகட்டம்) ெவற்ற கரமாக, ஆேராக்க யமாக

வாழ்பவர்களாக இருக்க றார்கள். அவர்கள் வீண் பரபரப்ைபயும்

ேதைவயற்ற வார்த்ைதகைளயும் தவ ர்த்து, அைமத யாக ஆரவாரமின்ற க்

குற க்ேகாளுடன் கூடிய வாழ்ைவ வாழ்க றார்கள். அவர்கள் அைமத யான

மக்கள். அைமத ேய ஆற்றல் என்னும் அடிப்பைடய ல் தான் அவர்களது
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சந்த ப்புகள் நைடெபறுக ன்றன.

அைமத ஆற்றல் வாய்ந்தது, காரணம் அது ஒருவன் தன்ைன

அடக்க ஆள்வதன் ெவளிப்பாடு. எந்த அளவ ற்கு ஒருவன் தன்ைன

ெவற்ற கரமாக அடக்க ஆள்க றாேனா அந்த அளவ ற்கு அவன்

இன்னும் அைமத யானவனாக மாறுக றான். தன் மனத ன் ேகளிக்ைக

ெகாண்டாட்டங்களுக்கு வாழ்வைத வ டுத்து ஒரு குற க்ேகாளுடன்

ெசயல்படும் ேபாது ெவளி உலக ன் ேபரிைரச்சலில் இருந்து வ லக தன்

உள்ளத்த ன் ந ம்மத யான இைசையக் ேகட்க றான். அவன் ேபச னால்

அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கும். அவன் ேபசும் வார்த்ைதக்குப் ப ன்

ஒரு சக்த இருக்கும். அவன் அைமத ேயா மவுனேமா காத்தால் அதற்கும்

அவன் வார்த்ைதக்கு ஈடான சக்த யுடன் இருக்கும் அல்லது அதற்கும்

அத கமான சக்த யுடன் இருக்கும். அவன் உத ர்க்கும் வார்த்ைதகைள வலியும்,

கண்ணீரும் ப ன் ெதாடர்வது இல்ைல. ேவதைனையயும், மனவுறுத்தைலயும்

ஏற்படுத்தும் ெசயல்கைள அவன் ெசய்வது இல்ைல. ஆனால் அவன்

ெசால்லிலும், ெசயலிலும் கனிவும் கவனமும் இருக்கும். அவன் உள்ளம்

அைமத யாக இருக்கும், அவனது நாட்களும் ேபரருேளாடு வ ளங்கும்.
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11. தனிைமைய நாடுவது

உள்ளத்த ல் வ ைட இருக்கும் ேபாது ஏன் புறப் ெபாருட்களில் அந்த

வ ைடைய வீணாகத் ேதட ேவண்டும்?

சுவர்கத்த ன் காட்ச அருக ேலேய க ைடக்கும் ேபாது , ெதாைலவ ல்

இருக்கும் மைலய ன் ேமல் ஏன் வலிேயாடு ஏற ேவண்டும்?

உள்ளம் என்னும் பள்ளத்தாக்க ன் அடி ஆழத்த ல் ஆழ்ந்த ச ந்தைன

என்னும் துறவ வாழ்க றான். அவன் பார்ைவ சுவர்கத்ைதத் துைளக்கும்.

இரைவ ஒளி மயமாக்கும் நட்சத்த ரங்கள் பகலிேலேய அவன் கண்களுக்குத்

ெதளிவாகத் ெதரியும்.

—வ ட்டியர்.

தீவ ரஉணர்வுகள் ஓய்வு எடுக்கும் ந சப்தமான ேவைளய ல்

ெநஞ்சம் என்னும் ெபட்டகத்த ல் ஞானத்ைதச் ேசகரித்துக்
ெகாள்ளுங்கள்.

–ெவர்ட்ஸ்வர்த்

மனிதனின் உண்ைமயான இருப்பு கண்களால் காண முடியாத அவன்

உள்ளத்த ன் ஆன்மீக இருப்ேப. அது தன் உய ர்சக்த ைய, வலிைமைய

உள்ளிருந்ேத ெபற்றுக் ெகாள்ளும், ெவளிய ருந்து அல்ல. ெவளிப்புறம்

என்பது அந்தச் சக்த ெசலவ டப்படும் இடமாகும். அந்த சக்த ைய

ெபறுவதற்கும், புதுப்ப த்துக் ெகாள்வதற்கும் அது உள்ளத்த ன் அைமத ைய

நாடிேய ெசல்ல ேவண்டும்.

எத லிருந்து தான் சக்த ையப் ெபற்றுக் ெகாள்ள ேவண்டுேமா,

அந்த உள்ளத்த ன் அைமத ைய எந்த அளவ ற்கு புலன்களின் ஆைசகள்

என்னும் இைரச்சலில் மனிதன் மூழ்கடிக்க றாேனா, எந்த அளவ ற்கு

இந்த அைமத ையப் புற உலகப் ெபாருட்களின் ேதடேலாடு ேமாத க்

ெகாள்ள அனுமத க்க ன்றாேனா, அந்த அளவ ற்கு அவன் வலிையயும்,
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ேவதைனையயும் அனுபவ ப்பான். அந்த வலியும் ேவதைனயும் ெபாறுத்துக்

ெகாள்ள முடியாத அளவு துன்பத்ைதத் தரும் ேபாது அவன் ஆறுதல் ெபற

அவனுள் இருக்கும் ந ம்மத யான தனிைம என்னும் புனித தளத்ைத நாடிச்

ெசல்வான்.

அரிச ய ல்லாதெநல்லின்ெவறும்உமிையஉண்டுஎப்படிஉடலால்தாக்கு

ப டிக்க முடியாேதா அது ேபாலேவ மனிதனின் உண்ைமயான தன்ைமயும்

ெவற்றுக் ெகாண்டாட்டங்களினால் தன்ைன ந ைல ந றுத்த க் ெகாள்ள

முடியாது. அவ்வப்ேபாது தகுந்த ேவைளகளில் உணவு ஊட்டப்படவ ல்ைல

என்றால் உடலானது தன் வலிைமையயும் ெபாலிைவயும் இழந்து பச யாலும்

தாகத்தாலும் வாடி உணவ ற்காகவும், நீருக்காகவும் கண்ணீர் வ டும்.

மனிதனின் உண்ைமயான உள் இருப்பும் இந்த உடம்ைபப் ேபான்றது

தான். அது தகுந்த கால இைடெவளிகளில் தூய்ைமயான, புனிதமான

எண்ணங்கைள உணவாக, நீராகத் தனிைமைய நாடிக் ெகாள்ள ேவண்டும்.

இல்ைலெயன்றால் அது தன் ெபாலிைவயும், வலிைமையயும் இழந்து

பச யாலும், தாகத்தாலும் வாடி ேவதைனய ல் கண்ணீர் வ டும். தூய்ைமயான

புனித எண்ணங்கள் என்னும் உணைவக் ெகாள்ள முடியாமல் உள்ளிருக்கும்

ஜீவன் துக்கம் ேமலிட ேவதைனய ல் அழுக ன்றது. ஒளிமயமான

வாழ்வுக்காகவும் ஆறுதலுக்காகவும் ஏங்கும் அந்த ஜீவனின் ஏக்கம் தான்

அந்த அழுகுரல். எல்லா துன்பமும் துக்கமும் ஆன்மீக உணவ ன் பஞ்சேம.

அந்தப் பஞ்சத்ைத நீக்குவதற்கான ஜீவனின் கூக்குரேல உயர் எண்ணங்கள்.

பச யால் வாடி மனம் த ருந்த ய ப ன்பு தான், மகன் தன் தந்ைதய ன்

இல்லத்ைத ேநாக்க ஏக்கத்ேதாடு த ரும்புவான்.

புலன் இன்ப ஆைசகளின் ெகாண்டாட்டத்தால் ஆன்மீக உள்

இருப்ப ன் தூய்ைமயான உய ர் துடிப்புத் ெதாைலந்து வ டுக றது.

கீழ்ந ைல ஆைசகளுக்கு இடம் ெகாடுக்கும் ேபாது அைவ ேமலும் ேமலும்

இடத்ைதப் ப டித்துக் ெகாள்ள ஆர்ப்பரித்து அைலக்கழிக்கும். த னமும்

பயன்படுத்தப்படும் ெபாருட்கள் ேதய்மானம் ஆக பழுதாக உைடயும்.

அணிந்து ெகாள்ளும் ஆைடகள் ேதய்ந்து, க ழியும். இைரச்சலான த னசரி

வாழ்வ ன் தவ ர்க்க முடியாத இன்ற யைமயாத ெசயல்பாடுகளினால் உள்

www.Kaniyam.com 141 FreeTamilEbooks.com



ஆர். பட்டாப ராமன் பாபாசாேகப் டாக்டர் அம்ேபத்கர்

இருப்பும் அது ேபாலத் ேதய்க றது, க ழிக றது. அந்தச் ெசயல்பாடுகளினால்

ேநர்ந்தஉள்ளிருப்ப ன்இழப்ைபஈடுகட்டதனிைமயால்மட்டுேமஉதவமுடியும்.

த னசரி நடவடிக்ைககளுக்குப் ப ன் மீண்டும் ெசயல்பட உடம்ப ற்கு எப்படி

ஓய்வு ேதைவப்படுக றேதா அது ேபால ஆன்மீக உள் உணர்வ ற்கும் அதன்

இருப்பு ெசலவான ப ன்பு மீண்டும் இருப்ைபப் ெபறுவதற்கும் , புதுப்ப த்துக்

ெகாள்வதற்கும்தனிைமேதைவப்படுக றது. உடல்நலத்த ற்குஎப்படிஉறக்கம்

ேதைவேயா அது ேபால ஆன்மீக நலத்த ற்குத் தனிைம ேதைவ. புற உலக

நடவடிக்ைககளில் ஈடுபடேவண்டியது எப்படி உடலின் ேதைவேயா அது

ேபாலத் தனிைமய ல் ஈடுபடும் ேபாது உத க்கும் புனித எண்ணங்களும்

மனசலனமற்ற த யான ந ைலயும் உள்ளத்த ன் ேதைவ. உடம்ப ற்குத்

ேதைவயான ஓய்வும் உறக்கமும் க ைடக்காத ேபாது அது ேசார்வாக வ டுவது

ேபாலத் தனிைமயும் அைமத யும் க ைடக்காத ேபாது உள் உணர்வுகளும்

ேசார்வைடக றது. ஆன்மீகத் தன்ைமேய மனிதனின் அடித்தளமாகும்.

எனேவ அவன் தன்ைன வலிைமயுடன், ந ம்மத யுடன், தைலகுனிவற்ற

ந மிர்வுடன் தன்ைன ந ைலந றுத்த க் ெகாள்ள ேவண்டும் என்றால்

ந ைல மாற க் ெகாண்ேட இருக்கும் புற உலகு வாழ்வ லிருந்து தன்ைன

அவ்வப்ேபாது வ டுவ த்துக் ெகாண்டு ந ைலயான அழியாத உண்ைமகைள

ேநாக்க உளமுகமாகத் த ரும்ப ேவண்டும். சமயக் ேகாட்பாடுகள் ஆறுதல்

அளிக்க ன்றன என்றால் அதற்குக் காரணம் அச்சமயக் ேகாட்பாடுகள்

உள்ளம் தனிைமய ல் த ைளக்க ஒரு வழிவைகைய ஏற்படுத்துக ன்றன.

அந்தத் தனிைமய லிருந்து தான் ஆறுதல் ப றக்க றது. மனைத அவ்வப்ேபாது

ஆழ்ந்த அைமத ய ல் ந ைலக்கச் ெசய்து உயர்ந்த புனித எண்ணங்கைள

உள்ளத்த ல் எண்ணுவது, த யானிப்பது ேபான்றவற்ைற மனிதன் அவனாகச்

ெசய்ய மறப்பதால் மதங்கள் அவன் ேமல் கடைமகள் என்று சடங்குகைள

வ த க்க ன்றன. உலக வாழ்வ ன் த ைச த ருப்பும் வ ஷயங்களிலிருந்து வ லக

மனம் ஒன்ற ய அைமத யுடன் அச்சடங்குகளில் ஈடுபடும் ேபாது அவனது

மனம் உள்ளத்த ன் ஆழ்ந்த அைமத ய ல் ந ைலக்க ன்றது. தன் மனைத

கட்டுப்டுத்த பரிசுத்தப்படுத்த க் ெகாள்ள அற யாதவனுக்கு, ஆனால் அவன்

தற்ேபாைதய ந ைலைய வ ட உயர்ந்து புனித எண்ணங்கைளச் ெசயல்படுத்த

ேவண்டும் என்னும் வ ருப்பமுள்ளவனுக்கு, சமயங்கள் கட்டாயமாக்கும்
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சடங்குகள் துைண புரியலாம். ஆனால் எவன் தன் ேமல் ெபாறுப்ைப

ஏற்றுக்ெகாண்டு தன்ைனக் கட்டுப்படுத்த க் ெகாள்க றாேனா, தன்னுைடய

இழிந ைல எண்ணங்கைள வ லக்க தனிைமையத் ேதர்ந்ெதடுக்க ன்றாேனா,

புனித த ைசகளில் தன் முழுமனைத ெசலுத்த முைனக றாேனா;- அவனுக்குப்

புத்தகங்களின், ேபாதகர்களின், ஆலயங்களின் உதவ கள் ேதைவய ல்ைல.

ஆலயங்கள் புனிதர்களின் ெகாண்டாட்டத்த ற்காக இல்ைல, பாவ கைள

மீட்கேவ இருக்க ன்றன.

தனிைமய ல் தன்ைன ஈடுபடுத்த க் ெகாள்ளும் ேபாது ஒருவனுக்கு

க ைடக்கும் வலிைமயானது, வாழ்வ ன் ப ரச்ச ைனகைளயும் இச்ைசகளின்

தூண்டுதல்கைளயும்எத ர்ெகாண்டுசந்த த்துஅவற்ற ன்பலம், பலவீனத்ைத

அற ந்து அவற்ைற முற யடிக்கும் ஆற்றைல, மீண்டு வருவதற்கான வழிையக்

காண்ப க்க ன்றது. ஒரு கட்டிடம் உறுத யாக ந ைலத்து ந ற்பதற்குக் காரணம்

கண்களுக்குப் புலப்படாமல் அடிய ல் மைறந்து ந ற்கும் அடித்தளேம ஆகும்.

தனிைமய ல் ஈடுபடும் ேநரத்த ல் எவருக்கும் புலப்பட இயலாத வைகய ல்

அவனுள் எழும் உயர் எண்ணங்களின் ஆற்றேல அவைன வலிைமேயாடும்

ந ம்மத ேயாடும் இருக்கச் ெசய்யும் அடித்தளமாகும்.

தனிைமய ல் இருக்கும் ேபாது தான், மனிதனுக்குத் தனது உண்ைமயான

முகம், உண்ைமயான குணம் என்ன என்று அவன் அற ந்து ெகாள்ள முடியும்.

தனது ஆற்றல்கள், தனக்குத் த றந்த ருக்கும் வாய்ப்புகைளக் குற த்து

அவன் அற ய முடியும். உலக வாழ்வ ன் பரபரப்ப ற்கு இைடய லும் தனது

முரன்பாடான ஆைசகள் ஒன்றுடன் ஒன்று ேமாத க் ெகாள்ளும் ஓைசக்கு

நடுவ லும் ஒலிக்கும் உள்இருப்ப ன் ெமல்லிய குரைல அவனால் ேகட்க

முடியாது. தனிைமைய நாடாமல் ஆன்மீக வளர்ச்ச என்பது இல்ைல.

தனிைம ெபாழுத ல் தங்கள் உண்ைம இயல்ைப முழுதாகக் காண

ேநரும், தங்கள் மனத்த ைரய ல் வ ரியும் எண்ணங்கைளயும் ஆைசகைளயும்

கட்டுப்படுத்த முடியாது, தனிைமய ல் தங்கள் ெசாந்த எண்ணங்களுடன்

தனிேய ேபாராட ேவண்டி இருக்கும், எனத் தனிைமையச் ச லர் ஏற்க

மறுக்க றார்கள். எனேவ அவர்கள் உண்ைமய ன் கடிந்துைரக்கும் குரைல

மூழ்கடிக்கும் ஓைச மிகுந்த ேமேலாட்டமான ெகாண்டாட்டங்கைள ேநாக்க
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ஓடுக றார்கள். ஆனால் உண்ைமைய வ ரும்புபவன், ெமய்யற ைவ ேதடி

ெபற முயல்பவன், தனிைமய ல் தான் அத கம் காணப்படுவான். தன்

குண இயல்புகள் முழுதாக, ெதளிவாக ெவளிப்படுவைதக் காண்பான்.

ேமேலாட்டமான வ ஷயங்களும், ேபரிைரச்சல்களும் தன்ைனப் ப ன்

ெதாடராமல் பார்த்துக் ெகாள்வான். தன்னுள் ேபசும் உண்ைமய ன்

இனிைமயான, ெமன்ைமயான குரைல கவனித்துக் ேகட்பான்.

மக்கள் துைணக்குப் பலைர அைழத்துக் ெகாண்டு புதுபுது

ேகளிக்ைககைளத்ேதடுக றார்கள். ஆனால்அவர்கள்ந ம்மத ையப்ெபறுவது

இல்ைல. பல்ேவறு வைகயான ெகாண்டாட்டங்களில் மக ழ்ச்ச ையத்

ேதடிக் க ைடக்காமல் கைளத்துப் ேபாக றார்கள். ச ரிப்பைலகளில்,

களியாட்டங்களில் மூழ்க மக ழ்ச்ச ெபாங்கும் வாழ்ைவ ேதடி அைலக றார்கள்.

ஆனால் அவர்கள் கண்ணீரில் வாடுக றார்கள். இறப்பு அவர்கைள வ டுவது

இல்ைல.

வாழ்வு என்னும் கடலுக்குள் ெசன்று மனிதர்கள் சுயநல தன்முைனப்பு

ெகாண்டாட்டங்கைள அனுபவ க்க வைலைய வீசுக றார்கள். ஆனால் அங்கு

வீசும் புயலிலும் சூைறக்காற்ற லும் ச க்க ந ைலகுைலந்து ப ன்பு தங்கள்

உள்ளத்த ன் அைமத ய ல் வீற்ற ருக்கும் அைடக்கலம் என்னும் பாைறைய

ேநாக்க ப் பறந்து ெசல்க றார்கள்.

மனிதன் புற உலக நடவடிக்ைககளில் ஈடுபடும்ெபாழுது தனது

ஆற்றல்கைளத் ெதாடர்ந்து ெசலவ ட்ட வண்ணம் இருக்க றான். ஆன்மீக

பலத்ைத இழந்தவாறு இருக்க றான். அறெநற ப் பாைதய ல் தன்ைன ந ைல

ந றுத்த க் ெகாள்ள அவன் தனிைமய ல் த யானத்ைத நாட ேவண்டும். இது

மிக இன்ற யைமயாதது. இைதக் கைடப்ப டிக்காமல் மறப்பவன் வாழ்ைவக்

குற த்த சரியான அற ைவப் ெபற மாட்டான். அைதப் ெபற்ற ருந்தால்

இழந்துவ டுவான். நல் குணங்கைளப் ேபாலத் ேதாற்ற மளித்து ஏமாற்றும்

நுட்பமான பாவங்கைள அவனால் இனம் கண்டு புரிந்து ெகாள்ள முடியாது.

அைவ அவனுள் ஆழமாக ேவர் ப டித்துக் ெகாள்ளும். எல்ேலாரும் அவ்வைகப்

பாவத்த ல் உழல ெமய்யற வு ெபற்றவர்கள் மட்டுேம மீள முடியும்.

அைமத யான ெபாழுத ல் எண்ணங்கள் உள்ேநாக்க த ரும்பும்ேபாது
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தன்னுள் சந்ேதகம் ெகாள்பவன் எவேனா,

(தீய குணங்கைள உைறக ன்றனவா என்று சந்ேதகம் ெகாள்பவன்

எவேனா,)

பணிவான இதயத்ேதாடு தன்னுள் உைறயும் நல் குணங்களுக்கு நன்ற

ெசலுத்துபவன் எவேனா

அவனிடம் மட்டுேம என்றும் உண்ைமயான மத ப்பு வீற்ற ருக்கும்.

புற உலகக் ெகாண்டாட்டங்களில் ெதாடர்ந்து ஈடுபடுபவன் ெபரும்பாலும்

ஏமாற்றத்துக்கும் வருத்தத்த ற்கும் ஆளாக றான். ேகளிக்ைக ஆட்டங்களின்

சத்தம் எங்ேக அத கமாக இருக்க றேதா, இதயமும் அங்ேக ஆழமான

ெவறுைமயுடன் இருக்கும். எவனது முழு வாழ்வானது, அது இச்ைசகளுக்கு

இணங்காத வாழ்வாக இருப்பதாகேவ ஏற்றுக் ெகாண்டாலும் கூட ; -

அந்த வாழ்வானது புற உலைக சார்ந்ேத இருக்க ன்றது என்றால்,

ந ைலமாற க் ெகாண்ேட இருக்கும் வாழ்வ ன் ேமேலாட்டமான

காட்ச கைளச் சார்ந்ேத இருக்க ன்றது என்றால் ,

தனிைமையத் ேதர்ந்ெதடுத்து;- தன் உள்ளத்த ல் இருந்து வழிக்காட்டும்

ந ைலயான இருப்ைப நாடாமல் இருக்க ன்றது என்றால் ,

அத்தைகயமனிதன்அற ைவயும்ஞானத்ைதயும்ெபறாமல்பயன்பாடற்று

இருப்பான். அவனால் உலகத்த ற்கு உதவ ெசய்ய முடியாது. உலைக

உயர் எண்ண உணர்வுகளால் வலிைம படுத்த முடியாது. காரணம்

அவனிடம் உலக ற்கு வழங்க எந்த உயர்வு எண்ணமான உணர்வும் இல்ைல.

அவனது உள்ளப் ெபட்டகம் ெவறுைமயாக இருக்க றது. ஆனால் வாழ்வ ன்

உண்ைமகைளக் குற த்து அற ய தனிைமைய நாடுபவன், தன் புலன்கைளக்

கட்டுப்படுத்த ஆைசகைள அடக்குபவன், அத்தைகய மனிதன் ஒவ்ெவாரு

நாளும் அற ைவயும் ஞானத்ைதயும் ெபற்றவாறு இருக்க றான். அவனது உள்

இருப்பு உண்ைமயால் ந ைறந்து இருக்க றது. அவனால் உலகத்த ற்கு உதவ

முடியும். அவனது உள்ளப் ெபட்டகம் ந ரம்ப இருக்க றது. அதன் இருப்புக்

குைறயும் ேபாது மீண்டும் ந ரப்பப்படுக றது.
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ஒருவனது உள்ளத்த ல் உைறயும் உண்ைம ஒளி முழுப் ப ரபஞ்சத்த ற்கும்

ெபாதுவான உண்ைமய ன் ஒளியாகும். மனிதன் ஆழ்ந்த ெமய்யுணர்வுடன்

உள்ளத்த ல் உைறயும் உண்ைம ஒளிய ல் முழ்க ஆழ்ந்து ச ந்த க்கும் ேபாது

அற ைவயும் ஆற்றைலயும் ெபறுக றான். பூ ெமாட்டவ ழ்ந்து மடல்கைளத்

த றப்பது ேபால உண்ைம ஒளிய ன் முன்பு மனிதனும் மலர்ந்து வாழ்ைவ

சுரக்கச் ெசய்யும் அதன் ஒளிக்கீற்ைறப் பருகுக றான். ஞானம் வற்றாமல்

சுரக்கும் அதன் ஊற்றுக் கண்ணுக்ேக ெசன்று உயர் எண்ணங்களுக்கு நீர்

வார்க்கும் அந்த ஜீவ ஊற்ற லிருந்து தாகத்ைதத் தீர்த்துக் ெகாள்க றான்.

அத்தைகய ஒரு மணிேநர குவ ந்த மன ந ைலய ல் ஒரு மனிதன் ெபறுக ன்ற

அற ைவ ஒரு வருட புத்தகப் படிப்பாலும் அவனுக்கு வழங்க முடியாது. உய ர்

சக்த எல்ைலயற்றது. ஞானம் அளவ ட முடியாதது. அதன் ஊற்றுக் கண்

என்றும் வற்றாது சுரப்பது. தன் உய ர் சக்த ய ன் ஆழத்த லிருந்து என்றும்

வற்றாமல் சுரக்கும் உயர் ஞானம் என்னும் க ணற்ற லிருந்து இைரத்த நீைரப்

பருகுபவன் ந ைலயான வாழ்வு என்னும் அந்த நீரில் கைரக றான்.

உள்ளிருப்ப ன் ஆழமான உண்ைமகளுடன் ெதாடர்ப ல் இருக்கும்

பழக்கமும் வாழ்வு என்னும் நீைர என்றும் வற்றாது சுரக்கும் அதன்

ஊற்றுக் கண்ணிலிருந்து பருகுவதும் தான் ேமைதகளின் ச றப்பாகும்.

அவர்களின் ைகய ருப்பு என்றும் குைறயாது. காரணம் எல்லாவற்றுக்கும்

காரணமான மூலவட்டத்த லிருந்து தங்கள் ேதைவைய ந ைறவு ெசய்துக்

ெகாள்க றார்கள். அதனால் தான் அவர்களது ெசயல்களும் என்றும்

புத்தம் புத யதாகப் ெபாலிவாக இருக்க ன்றன. அவன் ெகாடுக்கக்

ெகாடுக்க அவன் ெமன்ேமலும் முழுைம ெபறுக றான். ெசய்து முடிக்கும்

ஒவ்ெவாரு ெசயலாலும் அவன் மனம் பரந்து வ ரிந்து குறுக ய எல்ைலையக்

கடந்து அளவ ல்லாத ஆற்றைல காண்க றது. ேமைத உள் உணர்வால்

உந்தப்படுக றான். ஒரு எல்ைலக்கு உட்பட்டதற்கும் எல்ைலய ல்லாததற்கும்

இைடய ல் இருக்கும் இைடெவளிய ல் ஒரு பாலத்ைத ஏற்படுத்துக றான்.

ஒவ்ெவாரு ச றந்த பணிக்கும் ஆதாரமான ப ரபஞ்ச ஊற்ற லிருந்ேத

அவன் ேவண்டியைதப் ெபறுவதால் இரண்டாம் கட்ட ந ைலய ன் உதவ கள்

அவனுக்குத்ேதைவப்படுவதுஇல்ைல. சாதாரணமனிதனுக்கும்ேமைதக்கும்

உள்ள ேவறுப்பாடு இதுதான், ஒருவன் உள் இருக்கும் உண்ைமகைளப்
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பார்க்க றான். மற்றவன் ெவளி இருக்கும் ேதாற்றங்கைளப் பார்க்க றான்.

ஒருவன் ெகாண்டாட்டங்கைள ேநாக்க ஓடுக றான். மற்றவன் ெமய்யற ைவத்

ேதடி ஓடுக றான். ஒருவன் புத்தகத்ைத நம்புக றான். மற்றவன் உள்

உணர்வ ன் வழிகாட்டுதல்கைள நம்புக றான். புத்தகங்கள் எந்த அளவு வைர

பயன்படும் என்று அற ந்து ெகாண்டவனுக்குப் புத்தகங்கள் நன்ைமயளிக்கும்.

புத்தகங்கள் ஞானத்த ன் ஊற்று அல்ல. ஞானத்த ன் ஊற்று வாழ்வ ல்

தான் இருக்க றது. முயற்ச யாலும், பய ற்ச யாலும், அனுபவத்தாலும் அைத

அற யலாம். புத்தகங்கள் தகவல்கைள அளிக்கலாம். அற ைவ அளிக்க

முடியாது. அைவ உங்கைளத் தட்டி, எழுப்ப முடியும். ஆனால் உங்கைளச்

சாத க்கச் ெசய்ய முடியாது. நீங்கள் தான் முயற்ச ெசய்து அைடய ேவண்டும்.

தன்னுள் உைறயும் அைமத ய ன் இருப்ப லிருந்து அற ைவத் ேதடாமல் புத்தக

அற ைவ முழுதும் சார்ந்து இருப்பவனது ஆற்றல் ேமேலாட்டமானதாகும்.

வ ைரவ ல் தீர்ந்து வ டக்கூடிய ஒன்றாகும். அவன் மிகக் ெகட்டிக்காரனாக

இருக்கலாம். ஆனால் உள் உணர்வால் உந்தப்படாதவன், அவன் ேசர்த்து

ைவத்துள்ள தகவல் களஞ்ச யம் வ ைரவ ல் முடிைவ எட்டும். ப ன்பு

அேத தகவல்கைள மீண்டும் ஒப்ப க்கக் கூடியவனாகத் தள்ளப்படுவான்.

“ந கழும் இந்தக் கனத்த ற்கு ஏற்றவாறு ெசயல்படுவது தான்” வாழ்வ ன்

இனிைமயான உய ேராட்டம். அவனது ெசயல்களில் அந்த இனிைமயான

உய ேராட்டம் இருக்காது. அவன் உள் உணர்வால் உந்தப்படாததால் அவன்

ெசயல்களில் புத ய ஒன்ற ன் ெபாலிைவ காண முடியாது. ேதைவகைள

ஒரு எல்ைல வகுக்காமல் ஈடு ெசய்யக்கூடிய மூலவட்டத்த லிருந்து அவன்

தன்ைனத் துண்டித்துக் ெகாண்டுள்ளான். அவன் வாழ்வுடன் ெதாடர்பு

ெகாள்ளவ ல்ைல. இறந்து வ ட்ட, இறந்து ெகாண்டிருக்கும் ேதாற்றங்களுடன்

ெதாடர்பு ெகாள்க றான். தகவல்கள் ஒரு வைரயைறக்கு உட்பட்டது. அற ேவா

எல்ைலய ல்லாதது.

ேமைதகளின் உள் உணர்வுகைளயும், ேபராற்றல்கைளயும் தனிைம

தான் அைடகாத்து, காப்பாற்ற வளர்த்து, முழுைம ெபற ெசய்க ன்றது.

மிகச் சாதாரண மனிதனும் உயர்ந்த குற க்ேகாைள தன்னுள் ெகாண்டு,

தன்னுைடய எல்லா ஆற்றல்கைளயும் உள்ள உறுத ையயும் வரவைழத்து

அந்தக் குற க்ேகாளில் மூழ்க , தனிைமய ல் ச ந்த த்து ெசயல்படும் ேபாது
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அவன் குற த்து ைவத்த இலக்ைக சாத த்து ேமைதயாவான். மனிதக்

குலம் ஒரு உயர்வு ந ைலைய அைடய ேவண்டும் என்று எண்ணி,

எவன் உலக ன் ெகாண்டாட்டங்கைளத் துறந்து, ேபருக்கும் புகழுக்கும்

ஆைசப்படாமல், அந்த உயர்ந ைலைய நனவாக்க தன்ைன ெவளிப்படுத்த க்

ெகாள்ளாமல் முயற்ச க்க ன்றவன், தனிைமய ல் ச ந்த க்க ன்றவன்;-

ஞானியாக, தீர்க்கதரிச யாக மாறுக றான். எவன் அைமத யாகத் தன் உள்ளம்

இனிைமய ல் தவழும்படி ெசய்க றாேனா; தன் மனம் தூய்ைமயானைத,

அழகானைத, நன்ைமயானைத நாடும்படி ெசய்க றாேனா; என்றும்

மாறாத ேபருண்ைமய ன் ைமயத்ைத நீண்ட தனிைம ெபாழுதுகளில்

த யானிக்க ன்றாேனா; தன் உள் உணர்வ ன் ெமல்லிய இைசையக் ேகட்டு

அைசக றாேனா; அவன் ப ரபஞ்சத்த ன் பாடைலப் ெபற தகுத ெபறுக றான்.

அவன் இறுத ய ல் உலக ன் பாடகனாகவும் கவ ஞனாகவும் ஆக றான்.

எல்லா ேமைதகுணங்களும் இப்படித் தான் உருவாக ன்றன. ேமைத

குணம் என்பது தனிைம ஈன்ெறடுத்த எளிய உள்ளம் ெகாண்ட குழந்ைத-

கண்கள் அகல ஆர்வத்துடன் அது கவனிக்கும் அழகானது- தான்

பலமாகப் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ள அைமத ய ன் ேகாட்ைட அரன்கைளக்

கடந்து தனிைமைய நாடும் இந்தக் குழந்ைதய டம் மட்டும் அவ்வப்ேபாது

காட்ச யளித்துச் ெசல்வது இைரச்சலின் பைட அணிகள் சூழப்பட்டுள்ள

உலக ற்கு புரியாத புத ராகேவ இருக்கும்.

வாழ்வ ன் ஒரு ெமல்லிய ெவளிச்சம்

மனிதனின் உயர் எண்ணங்களுக்கு வழிக்காட்டும் வ தமாக

எப்ேபாதும் அவனுக்கு முன் ெசல்லும் .

ெகாடிய ெகாைலகாரனாக, கண்மூடி பாவங்கைளச் ெசய்பவனாக

வ ளங்க யஒருவேனமூன்றுவருடபாைலவனதனிைமக்குப்ப ன்புஅன்பான

உபேதசம் ெசய்பவனாக மாற புனித பவுல் ஆக றார். உலக வாழவ ல்

சுக ேபாகங்கைளக் குைறவ ன்ற அனுபவ த்தவன் கவுதம ச த்தார்த்தன்.

அவன் தன் வாழ்வ ன் புரியாத புத ருக்கான வ ைடைய ேதடி, ஆைசகளின்

தன்ைமைய அற ய தனிைமையத் ேதர்ந்ெதடுத்துக் காட்டில் ஆறு வருடங்கள்

த யானத்த ல் ஈடுபட்டு சாந்தமும் ஞானமும் ஒளிவீசும் ெமய்யற வும் ெபற்ற

புத்தனாக மாறுக றார். அவரின் ேபாதைனகைளத் தன் இதய தாகம் தீர
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உலகம் பருகுக ன்றது. சாதாரண குடிமகனாக உலக வாழ்வ ன் கடைமகைளச்

ெசய்து ெகாண்டிருந்த லா-ஒட்ஸ் தனிைமையத் ேதர்ந்ெதடுத்து ெமய்யற ைவ

ேதடி தாேவா எனப்பட்ட எல்லாவற்றுக்கும் காரணமான ஒன்ைற அற க றார்.

உலக ற்கு ஆசானாக மாறுக றார். எழுத்தற வ ல்லாத தச்சன் ஆன

இேயசுேவ பல வருடத் தனிைமைய மைலகளில் கழித்த ப ன்பு நீங்காத

அன்ேபாடும் ஞானத்ேதாடும் த ரும்ப மனிதக் குலத்ைத மீட்கும் அருள் ெபற்ற

மீட்பராக றார்.

ஞானம் ெபற்ற ப ன்பும், ெதய்வீக ெமய்யற ைவப் ெபற்ற ப ன்பும் இப்

ேபரான்மாக்கள் ெபரிதும் தனித்ேத காணப்பட்டன. அவ்வப்ேபாது உலக

வாழ்வ லிருந்து வ லக தனிைமய ல் ச ற து காலம் கழித்தவாேற வாழ்ந்தனர்.

அறெநற கைளக் கைடப்ப டிக்கும் உயர் மனிதனும் அவ்வறெநற களின்

சாரத்ைதத் தன் ெநஞ்ச ல் மீண்டும் மீண்டும் பத ய ைவத்துக் ெகாள்ள

மறந்தால் அல்லது புறக்கணித்தால் பல படிகள் கீேழ இறங்க வ டுவான்.

அவனது ஈர்க்கும் ஆற்றலும் அவைன வ ட்டு வ லகும். ெநஞ்ச ல் மீண்டும்

பத வது என்பது தனிைமய ல் மட்டுேம முடியும். தங்களது எண்ணங்கைளயும்

வாழ்ைவயும் வ ழிப்புணர்வுடன் தங்களுக்குள் இருக்கும் பைடப்ப ன்

ஆற்றலுடன் ஒத்து இைசயும்படி இப்ேபராசான்கள் வாழ்ந்தார்கள். தங்களது

தனித் தன்ைமைய வ ட்டு ேமல் எழுந்து தங்களது ஆைசகளுக்கும்

வ ருப்பங்களுக்கும் அடிபணியாமல் ப ரபஞ்ச கட்டைளகளுக்கு மட்டுேம

அடிபணிந்தார்கள். புத ய உலைக உருவாக்கும் எண்ணங்களுக்கு வ த்த ட்ட

ேபராசான்கள் ஆனார்கள்.

இவ்வாறு ந கழ்வது ஒரு அற்புதமல்ல. வ த ய ன் படி இவ்வாறு தான்

அது நடக்கும். வ த ய ன் படி ந கழ்வைத அற்புதம் என்று கூற னால்

இைதயும் அற்புதம் என்று கூறலாம். ப ரபஞ்ச ெபருநன்ைமக்கும்

ேபருண்ைமக்கும் ஒவ்ெவாரு மனிதனும் இைசந்து பணியும் ேபாது

பைடப்பாற்றல் அவனுள் ஊற்ெறடுக்கும். என்றும் ந ைலயான ஒன்ற ன்

குரைலெவளிப்படுத்துபவர்கேளகவ ஞர்களும்,ஓவ யர்களும், புனிதர்களும்,

ஞானிகளும். அவர்களது தான் என்ற அகம்பாவம் எந்த அளவு குறுக்க டாமல்

இருக்க றேதா அந்த அளவுக்கு அவர்களது பணியும் ெசய்த யும் ெதளிவாக
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இருக்கும். அவர்களதுதான்என்றஅகம்பாவம்குறுக்க டும்ேபாதுஅவர்களது

பணியும் ெசய்த யும் அதற்குத் தகுந்த ப ன்னைடைவ சந்த க்கும். தான்

என்ற அகம்பாவம் அறேவ அற்ற ந ைலய ல் பயன்படுத்தப்படும் ஆற்றேல

ேமைதகளின் அைடயாளமாகும்.

இந்தத் “தன்ைன மறுக்கும்” ந ைலைய, தனிைமைய ஆரம்ப த்து,

ெதாடர்ந்து ப ன்பற்றும் ேபாது தான் அைடய முடியும். மனிதன் புற

உலக நடவடிக்ைககளில் ஈடுபடும் ேபாது அவனது ஆன்மீக ஆற்றல்களும்

ெசலவாக க் ெகாண்ேட இருக்கும். அேத ேவைளய ல் அவன் தன் ஆன்மீக

ஆற்றல்கைள எல்லாம் ஒரு ேசர அைழத்து அவற்ைற ஒருமுகப்படுத்துவது

என்பதுமிகக்கடினம். அவ்வாறுஒருமுகப்படுத்தும்ஆற்றல், எந்தஇக்கட்டான

சூழ்ந ைலய லும் சம ந ைல இழக்காமல் இருப்பது ேபான்றைவகள் முடியாத

வ ஷயங்கள் இல்ைல என்றாலும் அந்த ந ைலைய எட்டுவது என்பது

தனிைமைய ஒரு பழக்கமாகத் த னசரி வாழ்வ ல் பல ஆண்டுகளாகக்

ெகாண்டவர்களுக்ேக முடியும்.

மனிதனின் உண்ைமயான இருப்ப டம் ேபரைமத ய ல் தான் இருக்க றது.

அவனுள் உைறயும் எல்லா உண்ைமயானவற்றுக்கும் ந ைலயானவற்றுக்கும்

இந்தப் ேபரைமத தான் காரணமாகும். எனினும் அவனது ந கழ் கால வாழ்வு

இரு முகத் தன்ைம ெகாண்டது. புற உலக வாழ்வ ன் கடைமகைள அவன்

ஏற்றுத் தான் ஆக ேவண்டும். முழுக்க முழுக்கத் தனிைமேயா அல்லது

முழுக்க முழுக்கப் புற உலக வாழ்ேவா உண்ைமயான உலக வாழ்வாகாது.

வலிைமையயும் ெமய்யற ைவயும் தனிைமய ல் ஈடுபட்டு ேதடி அைடந்து

அவற்ைறக் ெகாண்டு புற உலக வாழ்வ ன் கடைமகைள ந ைறேவற்றுவேத

சரியானவாழ்வாகும். நாள்முழுதும்உைழத்துக்கைளப்பாக மாைலய ல்வீடு

த ரும்ப இனிய ஓய்ைவ மனிதன் நாடுவான். அது அவைனப் புத்துணர்ச்ச

ெபற ெசய்து அடுத்த நாள் மீண்டும் உைழப்பதற்குத் தயார்படுத்தும்.

அது ேபால உலக வாழ்வு என்னும் பய ற்ச கூடத்த ல் பய லும் ேபாது

அதன் சுைமகளால் மனம் உைடந்து ேபாக வ ரும்பாதவன் அவ்வப்ேபாது

தன்னுைடய ந ைலயான வீடாக ய ேபரைமத ய ல் ச ற து ேநரம் தங்க ஓய்வு

எடுத்துக் ெகாள்ள ேவண்டும். ஒவ்ெவாரு நாளும் ச ற து ேநரம் தனிைமய ல்

www.Kaniyam.com 150 FreeTamilEbooks.com



ஆர். பட்டாப ராமன் பாபாசாேகப் டாக்டர் அம்ேபத்கர்

ஈடுபட்டு புனிதமான வைகய ல் பயனுள்ளவாறு ெசலவ டுபவன், வலிைம

ந ைறந்தவனாக, பயனுள்ளவனாகப் ேபரருள் மிக்கவனாக உருவாக றான்.

தனிைம என்பது வலிைமயானவர்களுக்கும் அல்லது வலிைமயாக மாற

வ ரும்புபவர்களுக்குேம. ஒருவன் உயர்மனிதனாக க் ெகாண்டிருக்கும் ேபாது

அவன் தனிைமைய நாடுபவனாக றான். அவன் தனிைமய ல் ேதடியைத

கண்டு அைடக றான். ேதடிக் கண்டு அைடந்ததற்குக் காரணம் எல்லா

வைகயான அற ைவயும், ஞானத்ைதயும், உண்ைமையயும், ஆற்றல்கைளயும்

அைடய ஒரு வழி இருக்க ன்றது. அந்த வழிகள் எப்ேபாதும் த றந்ேத

இருக்க ன்றன. ஆனால் அைவ மனிதனுக்குள் உைறயும் அத கம் கண்டு

உணரப்படாத ேபரைமத ய லும் சத்தமில்லாத தனிைமய லும் தான்

இருக்க ன்றன.
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12. தனித்து இரு

எல்லா வழிவைககளிலும் நீங்கள் நீங்களாகேவ இருங்கள்.

உங்களுக்கு மத ப்பு அளித்துக் ெகாள்ளுங்கள்.

உங்கள் உள்ளம் எவற்ைற எல்லாம்

அணிந்து ெகாள்ள முடியும் என்று பாருங்கள்.

..ஜார்ஜ் ெஹர்பர்ட்

எவன் உள்ளத்த ல் ஒளிைய ைவத்து இருக்க ன்றாேனா

அவனது நாள் ஒளிமயமாக இருக்கும்.

….மில்டன்

ேபரருள்ந ைறந்தவாழ்வ ற்குத்தன்னம்ப க்ைகஎன்பதுமிகமுக்க யமான

ஒன்றாகும். ந ம்மத இருக்க ேவண்டும் என்றால் அங்ேக வலிைம இருக்க

ேவண்டும். பாதுகாப்பு இருக்க ேவண்டும் என்றால் அங்ேக உறுத இருக்க

ேவண்டும். மக ழ்ச்ச எப்ேபாதும் ெதாடர ேவண்டும் என்றால் எந்த ேநரமும்

நீங்க வ டக்கூடிய அல்லது பற க்கப்பட்டு வ டக் கூடியவற்ற ன் மீது சாய்ந்து

இருக்கக் கூடாது.

தன்னுள் உைறயும் ந ைலயான ஒன்ைறேய மனிதன் சார்ந்து இருக்க

ேவண்டும். அதன் வாய லாகத் தன் வாழ்ைவ ஒழுங்குப்படுத்த க் ெகாள்ள

ேவண்டும். தன் ந ம்மத ைய அத லிருந்ேத ெபற்றுக் ெகாள்ள ேவண்டும்.

அந்த ந ைலயான ஒன்ைற அவன் தன்னுள் காணும் வைர அவன்

உண்ைமயாக வாழ ஆரம்ப க்கவ ல்ைல. ந ைலய ல்லாமல் அைல பாய்ந்து

ஊசலாடிக் ெகாண்டிருக்கும் ஒன்ைறப் பற்றும் ேபாது அவனது ந ைலயும்

ஊசலாடிக் ெகாண்ேடய ருக்கும். உைடந்து வ டக்கூடிய, பற க்கப்பட்டு

வ டக்கூடிய ஒன்ற ன் ேமல் சாய்ந்து இருக்க றான் என்றால் அவன்

கட்டாயம் வ ழுந்துவ டுவான். வ ைரவ ல் அழியக்கூடிய ந ைலய ல்லாத

ெபாருட்களில் மன ந ைறைவத் ேதடி அவற்ைறச் ேசர்த்துக் ெகாண்டிருந்தால்,

அைவ ஏராளமாகக் ெகாட்டிக் க டந்தாலும் அவற்றுக்கு நடுேவ அவன்
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மக ழ்ச்ச ய ன்ற த் தவ ப்பான்.

யாருைடய ஆதரவுமின்ற ஒருவன் தனித்து ந ற்க கற்றுக் ெகாள்ள

ேவண்டும். தனக்குச்ச றப்புச்சலுைககைளஎத ர்பார்க்காமல்,தனிப்பட்டமுன்

உரிைமகளுக்கு ஆைசப்படாமல், தன் ந ைல குற த்துப் ப றரிடம் ெகஞ்சாமல்,

முணுமுணுக்காமல், ஏக்கேமா வருத்தேமா ெகாள்ளாமல் தன்னுள் உைறயும்

உண்ைமகைள மட்டுேம அவன் நம்ப இருக்கட்டும். அவன் மன ந ைறைவ

ந ம்மத ைய தன் ேநர்ைமயான உள்ளத்த லிருந்ேத ெபற்றுக் ெகாள்ளட்டும்.

மனிதன் தனக்குள் ந ம்மத ையக் காணமுடியாத ேபாது அைத ேவறு

எங்குக் காண்பான்? தன் துைணையேய அவன் வ ரும்பாத ேபாது ப றரது

துைணய ல் அவனுக்கு என்ன நம்ப க்ைக இருக்கும். தன் எண்ணங்கேளாடு

உறவாடுவத ல் மக ழ்ச்ச ையக் காண முடியாத ேபாது பலைரக் காணும்

சூழ்ந ைலய ல் கவைலய லிருந்து எப்படி வ டுபடுவான்? மனிதன் தனக்குள்

இருக்கும் ஏேதா ஒன்ைறேய சார்ந்து ந ற்க ேவண்டும். அவ்வாறு ந ற்பதற்குத்

தன்னுள் எைதயும் காணாமல் இருக்கும் வைர அவன் ேவறு எங்குச்

ெசன்றாலும் ஓய்வாக இருக்க முடியாது.

உலெகங்கும் மக்கள், தங்கள் மக ழ்ச்ச என்பது ப றரிடம் இருந்து

ெபறப்படேவண்டிய ஒன்று, ெவளிப் ெபாருட்களில் இருந்து ெபறப்பட

ேவண்டிய ஒன்று என்னும் தவறான நம்ப க்ைக ெகாண்டு அதன் வ ைளவாக

ஏமாற்றத்த ற்கும், வருத்தத்த ற்கும், கவைலக்கும் ஆளாக றார்கள். எவன்

தன் மக ழ்ச்ச ையப் ப ற மனிதர்களிடமிருந்தும் ப ற ெபாருட்களிலிருந்தும்

ேதடாமல் தன்னுள்ேளேய அதன் என்றும் குைறயாத இருப்ைபக்

காண்க ன்றாேனா அவன் எல்லா சூழ்ந ைலய லும் மன அைமத யுடன்

ந ம்மத யாக இருப்பான். துக்கமும் கவைலயும் அவைனத் ெதாற்ற க்

ெகாள்ள முடியாது. எவன் ப றர் தயைவ எத ர்பார்த்த ருக்க ன்றாேனா,

தன் மக ழ்ச்ச ய ன் அளைவ தன்னுைடய நடத்ைத வ த களால் அளந்து

பார்க்காமல் ப றர் தன்னிடம் நடந்து ெகாள்ளும் வ தத்ைத ைவத்து

அளந்து பார்க்க ன்றாேனா, தன்னுைடய மன ந ம்மத க்கு அவர்களுைடய

ஒத்துைழப்ைப நம்ப இருக்க ன்றாேனா, அவன் ஆன்மீகத்த ல் இன்னும்

தடம் பத க்கவ ல்ைல. அவன் மனம் அவைனச் சுற்ற ெதாடர்ந்து

www.Kaniyam.com 153 FreeTamilEbooks.com



ஆர். பட்டாப ராமன் பாபாசாேகப் டாக்டர் அம்ேபத்கர்

ந கழும் மாற்றங்களால் ஊசலாடிக் ெகாண்ேடய ருக்கும். ெகாப்புளித்துக்

ெகாண்ேடய ருக்கும் த ராவகங்கைளப் ேபால அவன் மனமும் ஓய்வ ன்ற த்

துக்கத்த ல் உழல்க றது. அவன் ஆன்மீக பாைதய ல் ெசல்வதற்கான கால்கள்

இல்லாதவன்,தன்மனத ன்ைமயப்பகுத ையஎவ்வாறுபாதுகாக்கேவண்டும்

என்று அற யாதவன். ப றரது ஆதரவு என்னும் ஊன்றுேகாலின் உதவ

இல்லாமல் அவனால் எங்கும் ெசல்ல முடியாது.

ச று குழந்ைத ஒரு இடத்த லிருந்து மற்ெறாரு இடத்த ற்கு எப்படி எைதயும்

ப டித்துக் ெகாள்ளாமல் தன் வலிைமய ல் கீேழ வ ழுந்தாலும் பரவாய ல்ைல,

சரி என்று நைட பழகுக றேதா, அது ேபால மனிதனும் தனித்து ந ற்கப்

பழக ேவண்டும். அவன் தன் அற ைவ பயன்படுத்த ச ந்த த்துச் ெசயல்பட

ேவண்டும். தான் ெசல்ல ந ைனக்கும் பாைதையத் தன் மனத ன் வலிைமய ல்

அவேன ேதர்ந்ெதடுக்க ேவண்டும்.

புற உலக ல் மாற்றங்களும், பாதுகாப்ப ன்ைமயும் ெதாடர்ந்த வண்ணம்

இருக்க ன்றன. அக உலக ல் ந ைல தன்ைமயும் ேபரருளும் இருக்க ன்றன.

உய ரின் மூலம் (ஆன்மா) தன்னிைறவு ெபற்ேற இருக்க ன்றது. எங்ேக

ேதைவ ஏற்படுக றேதா அங்ேக ெபாருட்கள் அத கமாகச் ெசல்லும். உங்கள்

ந ைலயான இருப்ப டம் உங்கள் உள்ளம் தான், அைத ஆளுங்கள். அங்ேக

நீங்கள் தான் அரசன். ேவறு எங்குச் ெசன்றாலும் நீங்கள் கப்பம் கட்டத்

தான் ேவண்டும். மற்றவர்கள் தங்கள் உள்ளம் என்னும் ப ரேதசத்த ல்

நல்லாட்ச ெசலுத்துக றார்களா இல்ைலயா என்று கவைல ெகாள்ளாதீர்கள்.

நீங்கள் உங்கள் உள்ளத்ைத வலிைமயாக ஆள்க றீர்களா என்று பாருங்கள்.

உங்களது முழு நல்வாழ்வும், உலகத்த ன் நல்வாழ்வும் அத ல் தான்

அடங்க இருக்க றது. உங்களிடம் மனசாட்ச இருக்க றது. அைதக்

ேகளுங்கள். உங்களிடம் மனம் இருக்க றது. அைதத் ெதளிவு படுத்துங்கள்.

உங்களிடம் முடிவு ெசய்யும் த றனிருக்க றது. அைதப் பயன்படுத்துங்கள்!

வளர்த்துக் ெகாள்ளுங்கள். உங்களிடம் மன உறுத இருக்க றது. அைதச்

ெசயல்படுத்துங்கள். வலிைமயாக்குங்கள், உங்களிடம் அற வு இருக்க றது.

அைத வளர்த்துக் ெகாள்ளுங்கள். உங்களுள் ஒளி சுடர் வ டுக ன்றது. அைதக்

கவனியுங்கள். தூண்டிவ டுங்கள். இன்னும் ஒளி வீசச் ெசய்யுங்கள். தீய
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உணர்வுகளின் காற்று அைத அைணக்காமல், மங்காத ஒளிெவளிச்சத்ைத

அது வழங்கும்படி பார்த்துக் ெகாள்ளுங்கள். உலகத்ைத வ ட்டு வ ட்டு

உங்களுக்குள் த ரும்புங்கள். மனிதனாகச் ச ந்த யுங்கள். மனிதனாகச்

ெசயல்படுங்கள். மனிதனாக வாழுங்கள். உங்களுக்குள் வளமாக

இருங்கள். உங்களுக்குள் தன்னிைறவு ெபற்ற ருங்கள். உங்களுக்குள்

இருக்கும் ந ைலயான ைமயத்ைதக் காணுங்கள். அதற்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்.

பூமி சூரியைன ைமயமாக ைவத்து அதற்குக் கீழ்ப்படிவதால் தான்

அதன் பாைதய ல் சுழல்க றது. உங்களுக்குள் இருக்கும் அந்த ஒளிய ன்

ைமயத்த ற்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். மற்றவர்கள் அைத இருள் என்று கூற னால்

கூற க் ெகாள்ளட்டும் என்று வ ட்டு வ டுங்கள். உங்களுக்கு நீங்கள் தான்

ெபாறுப்பு ஏற்றுக் ெகாள்ள ேவண்டும். வ ைளவுகைள நீங்கள் தான் சந்த க்க

ேவண்டும். எனேவ உங்கள் ேமல் நம்ப க்ைக ெகாள்ளுங்கள். நீங்கள் உங்கள்

ேமல் நம்ப க்ைக ைவக்கத் தயங்க னால் ேவறு யார் உங்கள் ேமல் நம்ப க்ைக

ைவப்பார்கள்? உங்களுக்கு நீங்கள் உண்ைமயாக இல்ைலெயன்றால்,

உண்ைமய ன் இனிைமயான மனந ைறைவ எப்படி உணர்வீர்கள்?

உயர் மனிதன், யாைரயும் சாராமல் தன் எளிைமயான கவுரவத்ேதாடும்,

கண்ணியத்ேதாடும் தனித்து ந ற்க றான். தான் ேதர்ந்ெதடுத்த பாைதய ல்

அச்சமின்ற ப் பயணம் ெசய்க றான். அவன் யாரிடமும் ெகஞ்சுவேதா

மன்றாடுவேதா இல்ைல. கடுைமயான வ மர்சனங்கைளயும், கரெவாலியுடன்

கூடியபாராட்டுகைளயும்அவன்சட்ைடய ன்ேமல்படியும்தூைசேபாலஉடேன

தட்டி வ டுவான். மக்களின் மாற க் ெகாண்ேடய ருக்கும் கருத்துக்கைள

வழிகாட்டியாகக்ெகாள்ளாமல்தன்னுைடயஉள்ஒளிையேயவழிகாட்டியாகக்

ெகாள்க றான். உயர்குணமில்லாதவர்கள் ப ற மனிதர்களின் புகழ்ச்ச க்கும்

மின்னி மைறயும் ந கழ்வுகளுக்கும் வைளந்துக் ெகாடுத்துத் தங்கள்

கவுரவத்ைத இழக்க ன்றனர்.

நீங்கள் உங்களுக்கு ேவண்டிய வழிகாட்டுதைல மாையயான

சக்த களிடமிருந்ேதா, ெதய்வங்களிடம் இருந்ேதா, ப ற மனிதர்களிடம்

இருந்ேதா ெபறாமல் தனிேய ந ன்று உங்கள் உள்ளிருக்கும் உண்ைமய ன்

ஒளிய ல் வழிகாட்டுதைல ெபறும் வைர, நீங்கள் எந்தச் சங்க லியாேலா
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ப ைணக்கப்பட்டு இருக்க றீர்கள். ேபரருைளப் ெபற்று இருக்கவ ல்ைல.

ஆனால் ஆணவமாக இருப்பைத யாைரயும் சாராத தன்னம்ப க்ைக என்று

தவறாக எண்ணிவ டாதீர்கள். ஆணவம் என்பது எந்த ேநரமும் இடியக்

கூடிய அடித்தளம். அதன் ேமல் ஏற ந ைனப்பது நீங்கள் ஏறும் முன்ேப

வ ழுந்து வ ட்டீர்கள் என்பைதக் காட்டுக ன்றது. ஆணவம் மிக்க மனிதன்

தான் மற்றவர்கைள மிக அத க அளவு சார்ந்து இருப்பான். மற்றவர்களின்

ஆேமாத ப்ப ேல வாழ்க றான். எத ர்ப்ப ல் ஆர்ப்பரிக்க றான். வீண்

புகழ்ச்ச ைய உண்ைமயான வார்த்ைத என்று மயங்குக றான். ப றரது

கருத்துகளால் மிக எளித ல் காயப்படுக றான் அல்லது பூரிப்பைடக்க றான்.

அவனது மக ழ்ச்ச முழுக்க முழுக்கப் ப றர் ைககளிேலேய இருக்க றது.

ஆனால் தன்னம்ப க்ைக மிக்கவன் தன் ஆணவத்த ன் ேமல் ந ற்கவ ல்ைல.

ந ைலயான வ த ய ன் ேமல், ெகாள்ைகய ன் ேமல், இலட்ச யத்த ன் ேமல்,

தன்னுள் உைறயும் உண்ைமய ன் ேமல் ந ற்க றான். தனது உணர்ச்ச

என்னும் அைலகளால் இழுத்துச் ெசல்லப்படாமல் ப றரது கருத்து என்னும்

சூைரக்காற்றால் தூக்க எற யப்படாமல் தன் கால்கைள உறுத யாகப் பத த்து

ந ற்க றான். ச ல ேவைளகளில் சம ந ைல இழந்து கீேழ வ ழ ேநர்ந்தாலும்

மீண்டு எழுந்து தன்ைன ந ைல ந றுத்த க் ெகாள்க றான். அவனது மக ழ்ச்ச

அவன் ைககளிேலேய இருக்க றது.

நீங்கள் சம ந ைலய ல் இருக்க உதவும் உங்கள் உள் ைமயத்ைதக் கண்டு

ெவற்ற கரமாகத் தனித்து ந ல்லுங்கள். வாழ்வ ல் உங்கள் பணி எதுவாக

ேவண்டுமானாலும் இருக்கட்டும். நீங்கள் அத ல் ெவற்ற ெபறுவீர்கள்.

நீங்கள் மனத ல் எண்ணியைதச் சாத ப்பீர்கள். காரணம் உண்ைமயான

தன்னம்ப க்ைக உைடயவைன யாரும் ெவல்ல முடியாது. ஆனால் நீங்கள்

மற்றவர்கைளச் சார்ந்து இருக்கவ ல்ைல என்றாலும் மற்றவர்களிடம் இருந்து

கற்றுக் ெகாள்ளுங்கள். அற ைவ வளர்த்துக் ெகாள்ளும் எண்ணத்ைதக்

ைகவ ட்டு வ டாதீர்கள். நன்ைமயானைத, பயனுள்ளைத ெபற்றுக் ெகாள்ளக்

காத்த ருங்கள். தாழ்ந்து இருக்காதீர்கள். தன்னடக்கமாக இருங்கள்.

எந்தச் சக்கரவர்த்த யும், மாளிைகய ன் ஆடம்பர வசத களுடன் ப றந்துள்ள

இளவரசனும், துறவ ய ன் தன்மானத்ைத மிஞ்ச முடியாது. துறவ யால்

எப்படி அவ்வளவு பணிவாக இருக்க முடிக றது? அவன் அவ்வளவு பணிைவ
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எல்ேலாரிடமும் தாராளமாக வழங்க முடிவதற்குக் காரணம் அவன் தனக்குள்

உள்ள கடவுள் தன்ைமய ன் ேமல் தன்ைன ந ைல ந றுத்த க் ெகாள்க றான்.

எல்லா மனிதர்களிடமும் கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். குற ப்பாக ெமய்யற ைவ

உணர்ந்தவர்களிடம், ஆனால் உங்களுைடய இறுத யான வழிகாட்டி

உங்களுக்குள் தான் இருக்க றது என்ற உண்ைமைய மறந்துவ டாதீர்கள்.

ஒரு ெமய்ஞானி “இது தான் பாைத” என்று சுட்டிகாட்ட முடியும். ஆனால்

உங்கைளக் கட்டாயப்படுத்த நடக்க ைவக்க முடியாது. உங்களுக்குப் பத லாக

அவரும் நடக்க முடியாது. நீங்கள் முயற்ச ய ல் ஈடுபட ேவண்டும். உங்கள்

ெசாந்த வலிைமய னால் சாத க்க ேவண்டும். அவர் உணர்ந்த உண்ைமைய

நீங்களும் உணர, யார் உதவ ையயும் ேதடாமல் உங்கைள நம்ப முயற்ச ய ல்

இறங்க ேவண்டும்.

கடவுள் என்பது இதுதான்...

உங்களால் எந்த அளவு முடியுேமா

அந்த அளவு மனிதனாக இருங்கள்

வலிைமயான உறுத ைய வளர்த்துக் ெகாள்ளுங்கள்

வாழ்ைவ ஒளியாக வாழுங்கள்.

உங்களுக்கு நீங்கள் தான் தைலவன், உங்கைள நீங்கள் தான் ஆள

ேவண்டும். இன்ெனாருவைர பார்த்துப் ேபாலியாக நீங்கள் நடிக்கக் கூடாது.

இந்தப் ப ரபஞ்சத்த ன் முக்க யமான ஒரு கூறாக, உய ேராட்டம் உள்ள ஒரு

பாகமாக உங்கள் ேவைலையச் ெசய்யுங்கள். அன்ைபத் தாருங்கள். ஆனால்

த ரும்ப எத ர்பார்க்காதீர்கள். இரக்கத்ைத வழங்குங்கள். ஆனால் உங்கள்

ேமல் இரக்கத்த ற்கு ஏங்காதீர்கள். ெகாடுங்கள், ஆனால் அைத நம்ப

இருக்காதீர்கள். மக்கள் நீங்கள் ெசய்த ேவைலையப் பழி தூற்ற னால்

அது பற்ற வருந்தாதீர்கள். நீங்கள் ெசய்த ேவைலய ன் உண்ைமேய

உங்கைளப் பாதுகாக்கும். “நான் ெசய்க ன்ற ேவைல மற்றவர்களுக்குப்

ப டிக்குமா? என்று ேகட்காதீர்கள். ஆனால்”அந்த ேவைல உண்ைமயானதா?

என்று ேகட்டுக் ெகாள்ளுங்கள். நீங்கள் ெசய்த ேவைல உண்ைமயாக

இருந்தால் மக்களின் கருத்துக்கள் அைத பாத க்க முடியாது. அது ெபாய்யாக

இருந்தால்,மக்கள்ந ராகரிப்பதற்குமுன்ேபஅதுதன்னாேலேயஇறந்துவ டும்.

உண்ைமயான வார்த்ைதகளும், உண்ைமயான ெசயல்களும் சாத க்க

www.Kaniyam.com 157 FreeTamilEbooks.com



ஆர். பட்டாப ராமன் பாபாசாேகப் டாக்டர் அம்ேபத்கர்

ேவண்டியவற்ைறச் சாத க்கும் வைர மைறந்து ேபாகாது. ெபாய்யான

வார்த்ைதகளும், ெபாய்யான ெசயல்களும் வாழ்ந்து ந ைறேவற்ற எந்தப்

பணியும் இல்ைல, எனேவ அைவ வாழ முடியாது. அவற்ைறக் கண்டிப்பதும்,

வ மர்ச ப்பதும் மிக ேமேலாட்டமான ஒன்று.

ப றைர, ப றவற்ைறச் சார்ந்த ருக்கும் அடிைமத்தனத்ைத வ ட்டு ெவளிேய

வாருங்கள். அது ெகாடுங்ேகான்ைம தனமாக உங்கள் மீது நீங்கேள சாற்ற க்

ெகாண்டது. அைத வ ட்டு வந்து தனித்து ந ல்லுங்கள், எல்ேலாைரயும்

ஒதுக்க யவராக அல்ல. ஆனால் எைதயும், எவைரயும் ஒதுக்காமல்

அரவைணத்து இரக்கம் ெகாள்ளும் முழுைமய ன் ஒரு பகுத யாகத் தனித்து

ந ல்லுங்கள். நீங்கள் பாடுபட்டு ஈட்டியுள்ள இந்த அருைம சுதந்த ரத்த னால்

வ ைளயும் மக ழ்ச்ச ையப் பாருங்கள். உங்கள் சுயக்கட்டுப்பாடால் ெபாங்கும்

ந ம்மத ையப் பாருங்கள். உங்கைள என்றும் வ ட்டுப் ப ரியாத வலிைமய ல்

ஒளிந்த ருக்கும் ேபரருைள பாருங்கள்.

தன் கல்லைறக்குச் ெசல்லும் வழிைய

தாேன அைமத்துக் ெகாண்டு

அவ்வாறு ெசல்லும்ேபாது

மக்கள் ெசால்வைதயும், ந ைனப்பைதயும்

பற்ற க் கவைலப்படாமல்

ெசல்லும் வழிய ல் சந்ேதகம் ஏற்பட்டால்

தன் உள் ஒளிையேய வழி ேகட்பவன்

தன்னிைறவானவன்.

மத ப்பு என்றும் அவனிடம் தங்க இருக்கும்.
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13. வாழ்வின் எளிய விதிகைளச் சரியாகப் புரிந்து

ெகாள்வது

உண்ைம ெவளிப்படுவைத, அது எவ்வாறு ப றக்க ன்றது
என்பைத

கூர்ந்து கவனியுங்கள்

அது உத த்ததற்கான மூலவட்டம்

நம் உள் தான் இருந்தது என்று உணர்வீர்கள்.

…ப்ெரளனிங்

நீத , ெநற கைளப் பற்ற ய ெதளிவு

இரத்த னக் கற்கள் ந ைறந்த புைதயைல வ ட உயர்ந்தது

ேதனைடைய வ ட இனிைமயானது –

அது வழங்கும் இன்பத்ைத ேவறு எந்த இன்பத்ேதாடும் ஒப்ப ட
முடியாது.

..ைலட் ஆஃப் ஏச யா

ஆச ய ேஜாத - எட்வ ன் ஆர்னல்ட்

வாழ்வ ன் நீண்ட ெநடிய பயணத்ைத ேமற்ெகாள்ளும் பயணி, இங்ேக

இதுவைர சுட்டிக் கட்டப்பட்டிருந்த ந ழல் பாைதகளில் நடக்கும் ேபாது

அவற்ற ன் அழைக வ யந்து அைவ ெபாழியும் ேபரருைளப் பருக தனது

இறுத பாரம்தன்ைனவ ட்டுநீங்கும்மற்ெறாருஅருள்ெபாழியும்பாைதையக்

காலப் ேபாக்க ல் அைடவான். அந்த அருள் பாைதய ல் அவனது ேசார்வும்,

கைளப்பும் நீங்கும். கனமில்லாத இதயம் ச றகடிக்கும். நீங்காத ந ம்மத யான

ஓய்ைவ அனுபவ ப்பான். மிக மிக வலிைமயும் ஆறுதலும் அளிக்கக்

கூடிய இந்த ந ழல் பாைதய ன் ெபயர் “வாழ்வ ன் எளிய வ த கைளச்

சரியாகப் புரிந்து ெகாள்வது”. அந்தப் பாைதக்குள் அடி எடுத்து ைவப்பவன்

எல்லாக் குைறகைளயும், ஏக்கங்கைளயும், எல்லாச் சந்ேதகங்கைளயும்,
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குழப்பங்கைளயும் எல்லா கவைலகைளயும் ந ராைசகைளயும் அகற்ற

வ டுவான். அற வ ன் ெவளிச்சத்த ல், உறுத ேயாடும் நம்ப க்ைகேயாடும் முழு

மன ந ைறவ ல் வாழ்வான். வாழ்வ ன் எளிய வ த கைள உணர்ந்து ெகாண்டு

அதற்கு வ ரும்ப கீழ்படிபவைன, அதன் கட்டுப்பாட்டு வ த கைள மீற ச க்கலும்

குழப்பமும் ந ைறந்த சுயநலஆைசகள் என்னும் இருண்ட பாைதக்குள்

அடி எடுத்து ைவக்காதவைன, எந்த ஆபத்தும் ெநருங்க முடியாது. எந்த

எத ரியும் வீழ்த்த முடியாது. அவனிடம் எந்தக் குழப்பங்கேளா, ஏக்கங்கேளா,

துக்கங்கேளா இல்ைல. உண்ைம ெதாடங்குமிடம் குழப்பங்கள் முடிவுறும்.

ஆனந்தம் மாறாமல் முழுைமயாக இருக்கும் ேபாது ேவதைன ஊட்டும்

ஆைசகள் அறுந்து வ டும். என்றும் ேதாற்காத ந ைலயான நன்ைமைய

உணர்ந்த ப ன் துக்கத்த ற்கு இடேமது?

மனித வாழ்வு சரியாக வாழப்படும் ேபாது மிக அழகுடன் எளிைமயாக

இருக்கும். ஆனால் அது சரியாக வாழப்படாத ேபாது பல்ேவறு ச க்கலான

இச்ைசகளும், ஆைசகளும், ேதைவகளும் ந ைறந்ததாக இருக்கும். அது

உண்ைமயானவாழ்வுஎன்றுகூறமுடியாது. ெமய்யற வும்ஞானமும்இல்லாத

மனத லிருந்து எழும் ெகாத க்கும் காய்ச்சலுடன் கூடிய ேவதைனயான ேநாய்

என்று கூற ேவண்டும். ஆைசகைள அடக்குவது என்பது ெமய்யற வ ன்

முதல்படி, அவற்ைற முழுக் கட்டுப்பாட்டில் ைவத்த ருப்பது ெமய்யற வ ன்

உயர்ந ைல. வாழ்வு நீத , ெநற களுக்கு உட்பட்டு அத லிருந்து ப ரிய

முடியாதது. வாழ்வ ற்குத் ேதைவப்படும் அைனத்தும் வழங்கப்பட்ேட

இருக்க ன்றன. இந்த இச்ைசகளும், வீண் ஆைசகளும் வாழ்வ ன்

இன்ற யைமயாத ேதைவகள் அல்ல. ேமேலாட்டமான க ளர்ச்ச கேள.

இழப்ப ற்கும் துக்கத்த ற்கும் அைழத்துச் ெசல்பைவேய. ஊதாரி மகன்,

தன் தந்ைதய ன் வீட்டில் இருந்தவைர அவனது ேதைவகளுக்கும்

மிஞ்ச ய ஆடம்பர வசத களால் சூழப்பட்டு இருந்தான். அவன் ஆைசப்பட

அவச யமில்லாமல் எல்லாேம அவனிடம் இருந்தன. ஆனால் ஆைச

அவனுள் புகுந்த ப ன் அவன் “ெதாைல தூர ப ரேதசத்த ற்கு” ெசன்று “தன்

ேதைவகள் ந ைறேவறாமல் தவ க்க ஆரம்ப த்தான்”. அவன் பஞ்சத்தாலும்

பச யாலும் வாடுக ன்ற அளவு துன்ப ந ைலைய எட்டிய ப ன்பு தான் தன்

தந்ைத வீட்டின் அருைமைய உணர்ந்து ஏக்கத்ேதாடு த ரும்ப னான். இந்த
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உருவகக் கைத தனி மனிதனுக்கும், மனித இனத்த ற்கும் அவர்களது

பயணத்ைத ந ைனவூட்டுக ன்றது. மனிதன் ெதாடர்ந்து மனந ைறவ ன்ற ,

த ருப்த ய ன்ற , ந ைறேவறா ேதைவகேளாடு, ேவதைனேயாடு வாழ்வைதத்

தவ ர ேவறு வழிய ல்ைல என்று கூறுமளவு அவனது ஆைசகளின்,

ஏக்கங்களின் அளவு ச க்கலான ந ைலையத் ெதாட்டுவ ட்டன. அவனுக்கு

இருக்கும் ஒேர தீர்வு தன் தந்ைதய ன் இல்லத்த ற்குத் த ரும்புவேத. அந்தத்

தந்ைதய ன் இல்லம் எது என்றால் – வீண் ஆைசகளிலிருந்த மாறுபட்ட

உண்ைமயான வாழ்வும் உண்ைமயான இருப்புேம ஆகும். ஆனால் மனிதன்

ஆன்மீக பச யாலும் பஞ்சத்தாலும் அடிப்பட்டு அவத ப்படும் வைர அந்தத்

த ைசைய ேநாக்க த் த ரும்ப மாட்டான். தன் ஆைசகளால் வ ைளந்த

வலிையயும் ேவதைனையயும் அவன் அது வைர அனுபவ ப்பான். ப ன்பு

ந ைறவான, ந ம்மத யான, உண்ைமயான வாழ்ைவ ேநாக்க ஏக்கத்ேதாடு

த ரும்புவான். தன் இல்லத்ைத ேநாக்க ய கடினமான ெநடிய பயணத்ைதத்

ெதாடங்குவான். ஆைசகளால் அைலக்கழிக்கப்படாமல் அவற்ற ன் ெகாடூர

பச க்கு இைரயாகாமல் அவற்ற ன் ெகாத க்கும் காய்ச்சலுக்குப் பணிந்து

வ டாமல் தன்ைன வ டுவ க்கும் உண்ைம வாழ்ைவ வாழ ப ரயாைசயுடன்

த ரும்புக றான். இது ெவறும் ஆைசயல்ல. ேபரார்வத்ேதாடு, ெபரு

வ ருப்பத்ேதாடு முயற்ச ப்பதாகும். ெபாருள்களுக்காக ஏங்குவது ெவறும்

ஆைச. ந ம்மத க்காக ஏங்கும் இதயத்த ன் பச என்பது ெவறும் ஆைசயல்ல.

அது மன எழுச்ச ந ைல. ெபாருள்களின் ேமல் ெகாள்ளும் ஆைச,

ந ம்மத ய லிருந்து ெவகு தூரத்த ற்கு அைழத்துச் ெசன்று ேபரிழப்ப ல்

முடிவது மட்டுமல்ல, அதன் இயல்பான ந ைலேய எப்ேபாதும் இல்லாத

எைதயாவது ஒன்ைற ேவண்டும் ேவண்டும் என்று துடிப்பது தான். அந்தப்

ெபாருளாைச ஒரு முடிவுக்கு வரும் வைர ந ம்மத யான ஓய்ேவா, மன

ந ைறேவா ெகாள்ள முடியாது. ெபாருள்களின் மீது ெகாள்ளும் ஆைச

என்னும் பச ையத் தணிக்க முடியாது. ஆனால் ந ம்மத க்கான பச ையத்

தணிக்க முடியும். எல்லா சுயநல ஆைசகைளயும் வ ட்ெடாழிக்கும் ேபாது

மனம் ந ைறயும் ந ம்மத ையக் காண முடியும். முழுைமயாகப் ெபற

முடியும். அப்ெபாழுது ஆனந்தம் ததும்ப வழிய, ேவண்டியைவகள்

ெசழிப்பாக, தாராளமாக க ைடக்க ேபரருள் முழுைமயாக இருக்க ன்றது.
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இந்தப் ேபரருள் ந ைலய ல் வாழ்வு எளிைமயான ெசவ்ெவாழுங்குடன்

ஆற்றலின் ப றப்ப டமாய்ப் பயனுள்ளதாய் வ ளங்குக றது. அப்ேபாது

ந ம்மத க்கான ேதடலும் இருக்காது. ந ம்மத யுடன் இருப்பது இயல்பான

ந ைலயாக வ டும். அது மாற க்ெகாண்ேடய ராமல், ந ைலயாக முழுைமயாக

இருக்கும். ஆைசகளில் மூழ்க த் த ைளத்துள்ள மனிதர்கள் எங்ேக தங்கள்

ஆைசகைள அடக்க னால், ெசயலற்றவர்களாக ஆற்றலில்லாதவர்களாக

ஆக வ டுேவாேமா, வாழ்வு உய ேராட்டமில்லாததாக ஆக வ டுேமா என

அற யாைமய ல் கற்பைன ெசய்க றார்கள். ஆனால் ஒருவன் தன் ஆைசகைள

அடக்கும் ேபாது முழுக் கவனத்துடன் ெசயல் புரிய முடியும். தன் முழு

ஆற்றைலயும் பயன்படுத்த முடியும். அவனது வாழ்வு ெசழிப்புடன், வளமுடன்

ேபரருளாக வ ளங்கும். சுயநல ெகாண்டாட்டங்களுக்கும் ெபாருட்கைள

உைடைமயாக்க க் ெகாள்ளவும் ேபராைச ெகாள்பவர்களால் அந்த வாழ்ைவப்

புரிந்து ெகாள்ள முடியாது. அந்த உயர் வாழ்ைவ இப்படிக் கூறலாம்.

இைரச்சலின் எந்தப் ேபெராலியும் இங்க ல்ைல

உயர்வுடன் ந ந்த க்கும் தாழ்வுடன் புரளும் வார்த்ைதகளுக்கு
இடமில்ைல

உளிய ன் பாடல்களும் ேபனாவ ன் பாடல்களும், தூரிைகய ன்
ஓவ யங்களும் ,

தங்கள் உைழப்ைப இைசந்து உள்ளங்களின் ெதய்வீக
இைசயுேம இருக்கும்.

எந்த நாளிலும் எந்தப் ெபாருளிலும் துக்கம் தன் சுவைடப்
பத க்காது

காலத்த ற்கு வ ைல மத ப்பு இட முடியாது

அந்தக் காலத்த ன் அருைம உணர்ந்து

தான் என்ற ந ைல முழுதும் துறக்கப்படுக றது.

தான் என்று யாரும் இல்லாததால்

கண்ணீரும் வானவ ல் ஆக ன்றது.

அந்த ந லேம ேபரழகாக ன்றது.

அங்கு எல்லாேம சரியாக நடக்க ன்றது.

சுயநல ஆைசகளின் ப டிய லிருந்து மனிதன் மீட்ெடடுக்கப்படும் ேபாது

அவன் மனம் எந்தச் சுைமயுமின்ற இருக்க ன்றது. அவன் மனிதக்குலத்த ற்கு
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உைழக்கத் தயாராக இருக்க றான். எவ்வளவு அனுபவ த்தாலும் இறுத

வைர பச அடங்காத ஆைசகைள இனியும் ப ன் ெதாடரக் கூடாது என்று

அவன் ெகாண்ட முடிவால் அவனது வலிைமகள் அவன் கட்டுப்பாட்டில்

இருக்க ன்றன. எந்தப் பரிசுகைளயும் பாராட்டுகைளயும் நாடாமல்

இருப்பதால் அவனது ஆற்றல்கள் எல்லாம் ச தறாமல் இருக்க ன்றன.

அவற்ைற முழுக் கவனத்துடன் பயன்படுத்த த் தன் எல்லாக் கடைமகைளயும்

ஒழுங்காக ந ைறேவற்ற நன்ைமைய முழுைம ஆக்குக றான்.

ெமய்யற வும் ேபரருளும் உைடயவன் ஆைசகளின் தூண்டுதல்களால்

ெசயல்படுவத ல்ைல. அற வ ன் கட்டைளய ல் ெசயல்படுக றான்.

ஆைசகளினால் தள்ளப்படும் மனிதன் பரிச ன் உத்த ரவாதம் இருந்தால்

தான் ெசயல்படுவான். அவன் வ ைளயாட்டு ெபாம்ைமக்காகச் ெசயல்படும்

குழந்ைதையப் ேபான்றவன். ஆனால் ெமய்யற வு உள்ள மனிதன்,

வாழ்ைவ உய ேராட்டமாக ஆற்றலுடன் வாழ்பவன், எந்தக் கனமும் தன்ைன

ஈடுபடுத்த எைதச் ெசய்ய ேவண்டுேமா அைதச் ெசய்து முடிப்பான். அவன்

ஆன்மீகத்த ல் வளர்ச்ச அைடந்த மனிதன். பரிசுகளின் ேமல் எந்தப்

பற்ைறயும் அவன் ைவக்கவ ல்ைல. நடப்பைவ எல்லாம் நன்ைமக்ேக என்று

அவன் எண்ணுக றான். அவன் முழு மனந ைறவுடன் வாழ்க றான். அவனது

அகமக ழ்வு (இனிைமயான, என்றும் ெதாடர்க ன்ற, என்றும் ேதாற்றுவ டாத

மக ழ்ச்ச ) வாழ்வ ன் ந ைலயான எளிய வ த களுக்குக் கட்டுப்பட்டு நடப்பத ல்

இருக்க ன்றது.

வாழ்வ ல் இந்த மிகப் ெபரும் ேபரருள் ந ைல என்பது ெசன்று ேசர

ேவண்டிய இடங்களில் ஒன்றாகும். அதற்காக ஒருவன் ேமற்ெகாள்ளும்

புனித பயணமானது, மனம் த ருந்த ய மகன் மீண்டும் தன் தந்ைதய ன்

இல்லம் த ரும்ப ேமற்ெகாண்ட கடினமான பயணத்த ற்கு ஒப்பாகும். அந்தக்

கடினமான பயணத்த ற்குத் தகுந்த ஏற்பாடுகைளச் ெசய்து தன்ைன

முழுைமயாகத் தயார்படுத்த க் ெகாண்டு ெசல்ல ேவண்டும். தன்னுள்

உைறயும் கீழ் ந ைல ஆைசகள் என்னும் நாட்ைட அவன் கடந்து ெசல்ல

ேவண்டும். தான் அகப்பட்டுள்ள வைலகளிலிருந்து தன்ைன வ டுவ த்துக்

ெகாண்டு, அந்த வைலகளின் ப ன்னல்கைள அற ந்து எந்த வைலய லும்
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மீண்டும் ச க்காமல் நாட்ைடக் கடந்து வர ேவண்டும். இந்தப் பயணத்ைதத்

தடுக்கும் எத ரிகள் ெவளிய ல் இல்ைல, அவன் உள் இருந்ேத எழுவார்கள்.

முதலில் இந்தப் பயணம் மிகக் கடினமாகத் ேதான்றுக றது. காரணம்,

ஆைசகள் அவன் கண்கைள மைறக்க ன்றன. அவன் இன்னும் வாழ்வ ன்

எளிய வ த கைளப் புரிந்துக் ெகாள்ளவ ல்ைல. வாழ்வ ன் ந யத கள்

அவன் கண்களுக்குத் ெதரியாமல் மைறந்து இருக்க ன்றன. தன் மனைத

எளிைமப் படுத்த க் ெகாள்ளும் ேபாது, வாழ்வ ன் ேநர் வ த கள் அவனது

ஆன்மீக அற வ ற்கு ெவளிப்படும். அந்த வ த கைளப் புரிந்து ெகாண்டு

ஏற்றுக் ெகாண்ட மறு கனேம அவன் பாைத மிக எளிதாகச் ச க்கலின்ற

மாற வ டுக ன்றது. அவன் பாைதய ல் இனி எந்தக் குழப்பமும் இருளும்

இல்ைல. எல்லாம் அற வ ன் ெவளிச்சத்த ல் ெதளிவாகக் காணப்படுக றது.

எத்தைனப் ேபர் எண்ணினாலும் எட்டும் இரண்டும் பத்து தான் என்பது

கணிதவ த . அந்தக் கணித வ த கைளப் ேபாலத் துல்லியமாகச் ெசயல்படும்

ச ல எளிய வ த கள் இங்ேக ஆராயப்படுக ன்றன. உண்ைமயான வாழ்ைவ,

ேபரருள் ந ைறந்த வாழ்ைவத் ேதடுபவன் அைத ேவகமாக அைடய அவனுக்கு

இது உதவும்.

“அடிப்பைட வ த கள் என்றும் தவற ைழத்து மன்னிப்பு ேகாருவத ல்ைல”

எல்லா உய ரும் ஒன்று தான். அந்த உய ர் பல்ேவறு வ தமாக

வடிவெமடுக்க ன்றது. எல்லா வ த யும் ஒன்று தான். அது பல்ேவறு

வழிகளில் ெசயல்பட்டுப் பயன்படுக ன்றது. ெபாருட்களுக்கு ஒரு வ த ,

மனத ற்கு இன்ெனாரு வ த என்று இல்ைல. ெபாருட்களுக்கும் கண்களால்

புலப்படுபவற்றுக்கு ஒரு வ த யும், ஆன்மீக வ ஷயங்களுக்கும் கண்களுக்குப்

புலப்படாதவற்றுக்கும் இன்ெனாரு வ த என்ற ல்ைல. எங்கும் ஒேர வ த

தான். ெபாருள் சார்ந்த உலகத்த ற்கு ஒரு ந யத , மனம் சார்ந்த ஆன்மீக

உலகத்த ற்கு இன்ெனாரு ந யத அல்ல, இரண்டிற்கும் ஒேர ந யத தான்.

ெபாருள் சார்ந்த உலகம் என்று வரும்ேபாது மனிதர்கள் அந்த உலக ன் ச ல

வ த கைள மிக்க அற ேவாடு உணர்ந்து எந்தக் குழப்பமும் இன்ற ப் புரிந்து

ெகாண்டு மாறுபாடின்ற மனமார கைடப்ப டித்துச் ெசயல்படுக ன்றனர்.

அவற்ைறப் புறக்கணித்தால் அல்லது மீற னால் அது தங்களின் ெபரும்
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அற யாைம என்று வருந்துவார்கள். அது தங்களுக்கும் சமூகத்த ற்கும்

ேபராபத்தாகும் என்று கருதுவார்கள். ஆனால் மனம் சார்ந்த ஆன்மீக உலக ல்

இந்த வ த இேத ேபான்று எந்த அத்துமீறைலயும் அனுமத க்காது என்று

நம்புவத ல்ைல. நம்பாததால் அைத மீற ப ன்பு துன்பப்படுக றார்கள்.

புற உலக ன் வ த களுள் ஒன்று, மனிதன் தனது ெசாந்த உைழப்ப ல்

ந ன்று தன்ைனக் காப்பாற்ற க் ெகாள்ள ேவண்டும். அவன் வாழ்வ ன்

ேதைவகளுக்கு அவேன ெபாறுப்பு ஏற்றுச் சம்பாத த்துக் ெகாள்ள ேவண்டும்.

எவன் உைழக்க மறுக்க றாேனா அவனால் கவுரவமாக உண்ணவும்

முடியாது. மனிதர்கள் இந்த வ த ைய மத க்க ன்றனர். இத ல் உள்ள

ந யாயத்ைதயும் நன்ைமையயும் புரிந்துக் ெகாள்க ன்றனர். எனேவ

தங்களுக்குத் ேதைவயான ெபாருட்கைளப் ெபறுவதற்கு உைழக்க றார்கள்.

ஆனால் ஆன்மீக உலக ல் மனிதர்கள் (ெபாதுவாக, ெபரும்பாலானவர்கள்)

இந்த வ த ய ன் ெசயல்பாட்ைட மறுத்துப் புறக்கணிக்க றார்கள். தனக்கு

ேவண்டிய (ெபாருள்) உணைவத் தான் தான் சம்பாத க்கேவண்டும். அவ்வாறு

சம்பாத க்க மறுத்தால் தன் ேதைவகளுக்கு ப றரிடம் ெகஞ்ச ேவண்டிய

இழிந ைலக்கு, க ழிந்த ஆைடகளுடன் த ரிய ேவண்டிய ந ைலக்கும்,

ஆளாகலாம் என்று உலக வ ஷயங்களில் இந்த வ த ைய சரியாகப்

புரிந்துக் ெகாள்க றார்கள். ஆனால் ஆன்மீக வ ஷயங்களில் அந்த(ஆன்மீக)

உணைவ ப ச்ைசயாகப் ெபற்றுக் ெகாள்ளும் உரிைம இருக்க றது;

உைழக்காமல் உைழக்க முயற்ச ெசய்யாமல் ெபற்றுக் ெகாள்ளலாம் என்று

ந ைனக்க ன்றனர். இந்த வ த மீறலின் காரணமாகப் ெபரும்பாலானவர்கள்

ஆன்மீக ப ச்ைசக்காரர்களாக, மக ழ்ச்ச , ந ம்மத , ெமய்யற வு என்னும்

ஆன்மீக ெசல்வம் இல்லாதவர்களாக – துக்கத்ேதாடும், துன்பத்ேதாடும்

இருக்க றார்கள்.

இவ்வுலக ன் ெபாருட்கள் ஏேதனும் ேதைவ என்றால் - உணவு,

உைட, ேமைச, நாற்காலி அல்லது எதுவாகேவா இருக்கட்டும்- நீங்கள்

கைடக்காரரிடம் அைதத் தருமாறு ைகேயந்துவது இல்ைல. அதன்

வ ைலையக் ேகட்டு, பணத்ைத வழங்க உங்கள் உைடைமயாக்க க்

ெகாள்க றீர்கள். அந்தப் ெபாருளின் மத ப்ப ற்குரிய பணத்ைத வழங்குவத ல்
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உள்ள ந யாயத்ைதப் புரிந்துக் ெகாள்க றீர்கள். ேவறு வ தமாகப் ெபற

நீங்கள் வ ரும்புவது இல்ைல. இேத வ த தான் ஆன்மீக ெபாருட்களிலும்

ெசயல்படுக றது. உங்களுக்கு ஆன்மீக ெபாருள் ஏேதனும் ேவண்டும்

என்றால் – மக ழ்ச்ச , நம்ப க்ைக, ந ம்மத அல்லது எதுேவா அைதப்

ெபற்றுக் ெகாள்ளும் முன் அதற்கு ஈடான ஒன்ைறக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.

அதற்குரிய வ ைலைய நீங்கள் ெகாடுக்க ேவண்டும். நீங்கள் உலக ல் ஈட்டிய

ெபாருட் ெசல்வத்த ல் ஒரு பகுத ைய ெகாடுத்து உலக ன் ெபாருட்கைள

வாங்குவது ேபால் ஆன்மீக ெபாருைளப் ெபற அதற்கு ஈடான அளவு

உங்கள் மனத லிருந்து ஒன்ைற வழங்க ேவண்டும். நீங்கள் வ ரும்பும்

அந்த ஆன்மீக ெசல்வத்ைதப் ெபற உங்களுைடய இச்ைசகைளேயா,

வீண் தற்ெபருைமையேயா தன்முைனப்ைபேயா அல்லது ேவறு

ெவற உணர்ைவேயா இழக்க ேவண்டி இருக்கும். பணத்ைத இறுகப்

பற்ற க்ெகாள்ளும் கருமி அந்தப் பணம் தன்னிடம் இருப்பதால் ஏற்படும்

இன்பங்கைள எண்ணி பணத்ைதச் ெசலவ டமாட்டான். அவ்வாறு

ெசலவ டாததால், அந்தப் பணத்த னால் க ைடக்கக் கூடிய வசத கைளயும்

அனுபவ க்க மாட்டான். அவன் ெசல்வந்தனாக இருந்தாலும் பல

ேதைவகளுடன் வசத கள் இன்ற வாழ்க றான். ெவற உணர்வுகைளக்

ைகவ டாதவன், ேகாபம், இரக்கமின்ைம, புலனின்பம், ஆணவம், தற்ெபருைம,

தன்முைனப்பு ேபான்றவற்ைற, அைவ வழங்கும் கன ேநர இன்பத்த ற்காக

பற்ற க் ெகாள்பவன் ஆன்மீக ெபாருட்களில் கருமியாவான். அவனால் எந்த

ஆன்மீக வசத கைளயும் அனுபவ க்க முடியாது. உலக இன்பங்கைள அவன்

வ ரும்ப த் தழுவ ெகாண்டு, ைகவ ட மறுத்து, ஆன்மீக இன்பங்கள் ஏதுமின்ற

வாழ்க றான்.

உலக வ ஷயங்களில் ேநர் வழிையப் ப ன்பற்றும் ஞானம் மிக்கவன்

ெகஞ்சுவதும் இல்ைல, த ருடுவதும் இல்ைல. அவன் உலக ல் உைழத்து

ேவண்டியைத வ ைல ெகாடுத்து வாங்குக றான். அவனது ேநர்ைமக்காக

உலகம் அவைன மத க்க ன்றது. ஆன்மீக வ ஷயங்களில் ேநர் வழிையப்

ப ன்பற்றும் ஞானம் மிக்கவனும் ெகஞ்சுவதும் இல்ைல, த ருடுவதும்

இல்ைல. தன் உள் உலக ல் உைழக்க றான். தன் ஆன்மீக ேதைவைய,

அதற்கான வ ைலையக் ெகாடுத்து வாங்குக றான். உலகமும் அவனது
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நன்னடத்ைதையப் பாராட்டுக றது.

மற்ெறாருவனிடம் ேவைல ெசய்ய ஒப்புக் ெகாண்டு அதற்கான

கூலிையயும் ேபச முடிவு ெசய்த ப ன் ஒருவன் அந்தத் ெதாைக உடன்பாட்ைட

மத த்து ஏற்றுக் ெகாள்ள ேவண்டும் என்பது உலக ல் வழங்கப்படும்

இன்ெனாருவ த . வாரஇறுத நாளில்கூலிையப்ெபற்றுக்ெகாள்ளும்ேபாது,

ேபச யைத வ ட அத கம் ேகட்டால், அவ்வாறு ேகட்டதற்கு ஒரு ந யாயமான

காரணத்ைதக் கூற முடியாமல் இருந்தால், அவனுக்கு அவன் ேகட்ட அத கத்

ெதாைகக ைடக்காததுமட்டுமல்ல,அவன்அந்தேவைலய ல்இருந்துநீக்கவும்

படுவான். ஆனால் மனிதர்கள் ஆன்மீக வ ஷயங்களில் இைதத் தான்

ெசய்க றார்கள். அந்த ஆன்மீக கூலிையப் ெபற்றுக் ெகாள்வதற்கு ஈடான

உைழப்ைப வழங்காமல், அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் என்று கூறப்படாத

கூலிையக் ேகட்பைத அவர்கள் முட்டாள்தனம் என்ேறா சுயநலம் என்ேறா

கருதவ ல்ைல. ஒவ்ெவாரு மனிதனும் இந்தப் ப ரபஞ்ச வ த ய டமிருந்து தான்

ஒப்புக் ெகாண்டைத, தன் உைழப்ப ற்கு ஈடானைத அத கமாகவும் அல்ல,

குைறவாகவும் அல்ல, துல்லியமாகப் ெபற்றுக் ெகாள்க றான். ப ரபஞ்சத்த ல்

எல்லாவற்ைறயும் கட்டுப்படுத்தும் அந்தத் தைலயாய வ த ேயாடு ெதாடர்ந்து

உடன்படிக்ைககைள ஏற்படுத்த க் ெகாள்க றான். அது எப்படி என்றால்

அவன் ஒவ்ெவாரு எண்ணமும் ஒவ்ெவாரு ெசயலும் அதற்குரிய பலைன

ெபறும். அவன் ெசய்த எல்லாச் ெசயல்களுக்குமான கூலிைய அவன்

ெபற்றுக் ெகாள்க றான். இைத உணர்ந்து ெமய்யற வு ெபற்றவன் எப்ேபாதும்

ந ைறவாகத் த ருப்த யாக ந ம்மத யாக இருக்க றான். அவைன நாடி

வருபைவ எதுவாக இருந்தாலும் (அது நன்ைமேயா அல்லது தீைமேயா)

அது அவன் ஈட்டியேத என்று இருக்க றான். அந்தத் தைலயாய ப ரபஞ்ச வ த

எந்த மனிதைனயும் அவன் ெபற தகுத யானைத அவனுக்கு வழங்காமல்

ஏமாற்றுவது இல்ைல. அந்த வ த ய டம் முனுமுனுப்பவனிடம் அது கூறுக றது.

“நண்பேன இதற்கு ஒப்புக்ெகாண்டு நீ உைழத்தாயா இல்ைலயா?”

ஒரு மனிதன் புற உலக வாழ்வ ல் ெசல்வந்தனாக ேவண்டும் என்றால்

அவன் தன்னிடம் இருக்கும் ெசல்வத்ைத வீணடிக்காமல் இருக்க ேவண்டும்.

முைறயாக ந ர்வக க்க ேவண்டும். அவ்வாறு ந ர்வக த்து ஒரு ேபாதுமான
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ெதாைகையத் ெதாழில் ஒன்ற ல் முதலீடு ெசய்ய ேவண்டும். அவ்வாறு

ெசய்யும் ேபாது மிக இறுகவும் தன் பணத்ைதப் பற்ற க் ெகாள்ளக் கூடாது.

கவனமின்ற வாரி இைறக்கவும் கூடாது. அவன் இவ்வாறு தன் உலக

அற ைவயும், உலக வாழ்வ ல் ெசழிப்ைபயும் வளர்த்துக் ெகாள்ளாமல்,

ெவறும் ெசலவு மட்டும் ெசய்து ெகாண்டிருப்பவன் ெசல்வந்தனாக

முடியாது. அவன் ஆரவாரமாக வீணாக்குக றான். அது ேபால ஆன்மீக

ெபாருட்களில் ெசல்வந்தனாக வ ரும்புபவன் தன் மனஆற்றல்கைள

வீணாக்காமல் சரியாக ந ர்வக க்க ேவண்டும். தன் நாைவ, தன்ைன

உடனடி இழிந ைலக்குத் தூண்டும் உணர்வுகைளக் கட்டுப்படுத்த ேவண்டும்.

தன் ஆற்றல்கைளயும் ேநரத்ைதயும் வீணாக்கும் புரளி ேபச்சுகளிலும்,

ேதைவயற்ற வ வாதங்களிலும், ேகாப உணர்வுகளிலும் ஈடுபட்டு வீணாக்கக்

கூடாது. இவ்வாறு அவன் ேசர்த்துக் ெகாள்ளும் ஆற்றேல அவனது ஆன்மீக

முதலீடாகும். இந்தஆன்மீகமுதலீட்ைடப றரின்நன்ைமக்காகஅவன்உலக ல்

பயன்படுத்த ேவண்டும். அவன் அைத அத கமாகப் பயன்படுத்த இன்னும்

அத கமாகப் ெபறுவான். அவன் அருள்ெசல்வத்ைதயும் ேபரருள் குற த்த

ஞானத்ைதயும் ெபறுவான். தன்ைன இழிந ைலக்கு அைழத்துச் ெசல்லும்

தூண்டுதல்கைளயும் ஆைசகைளயும் கண்மூடித்தனமாகப் ப ன் ெதாடர்பவன்

தன் மனைத ஆளும் ஆற்றல் இல்லாத ஆன்மீக ஊதாரியாவான். அவனால்

அருட் ெசல்வங்கைளப் ெபற முடியாது.

ஒருவன் மைலய ன் ச கரத்ைத அைடய ேவண்டும் என்றால் தன்ைன

வலிைமயாகத் தயார்படுத்த க் ெகாண்டு அந்தப் பயணத்ைதத் ெதாடங்க

ேவண்டும். பாைதையத் ேதர்ந்ெதடுத்துக் கவனமாகச் ெசல்ல ேவண்டும்.

இன்னும் கடந்து ெசல்ல ேவண்டிய பாைதய ல் ந கழக் கூடிய கடின

ந ைலகைளேயாஅல்லதுஅதற்காகேமற்ெகாள்ளேவண்டியஉைழப்ைபேயா

அல்லது தன் உடல் ேசார்ைவேயா ந ைனத்து அஞ்ச பாத ய ல் அவன்

த ரும்ப ந ைனத்தால் அவனால் அவன் குற க்ேகாைள எட்ட முடியாது.

புற உலைகச் சார்ந்த இந்த வ த ஆன்மீக உலக ற்கும் ெபாருந்தும்.

எவன் அறெநற கைளக் கைடப்ப டிப்பத ல், தன் குணம், தன் மன

இயல்புகள் ச கரத்ைத அைடயேவண்டும் என்று வ ைழக றாேனா அவன்

தன்முயற்ச ையத் ெதாடங்கேவண்டும். பாைதையத் ேதர்ந்ெதடுத்து முழு
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மனதுடன்ெதாடரேவண்டும். பாத ய ல்ைகவ ட்டுப்ப ன்த ரும்பாமல்ஏற்படும்

எல்லாப் ப ரச்ச ைனகைள முற யடித்து, தன் இச்ைசகளின் தூண்டுதல்கைள,

உள்ளத்த ன் வலிகைள , ேசாதைனகைளக் குற ப்ப ட்ட காலங்களில் தாங்க ,

அவற்ற லிருந்து மீண்டு இறுத ய ல் அவன் தன் குணத்ைத உயர் ச கரத்த ற்கு

அைழத்துச் ெசல்ல ேவண்டும். அவ்வாறு ெசன்று அைடயும் ேபாது தீய

ெவற உணர்வுகளும், இச்ைசகளின் தூண்டுதல்களும், துக்கங்களும்

அவன் காலடிக்குக் கீழ் வ ழுந்துக் க டக்க அருள் வாழ்வ ன் எல்ைலய ல்லாத

ேபரழகுகள்அவன்பார்ைவக்குஅைமத யாகவ ரிந்த ருப்பைதக்அவன்காண

முடியும்.

ஒரு மனிதன் ெதாைல தூரத்த ல் இருக்கும் ஒரு ஊைர அைடய

ேவண்டும் என்றால் அதற்கு அவன் பயணம் ெசய்யேவண்டும். மந்த ரத்ைதப்

ேபால் த டீெரன்று அந்த ஊருக்குச் ெசன்று வ ட எந்த வழியும் இல்ைல.

அதற்கான முயற்ச களில் அவன் ஈடுபட ேவண்டும். அவன் கால்களால்

நடந்து ெசன்றால் ெபரு முயற்ச யும், ேநரமும் ெசலவாகும். ேவறு வைகயான

ேபாக்குவரத்துகளில் ெசல்லலாம். அதற்காகக் கட்டணத்ைத அவன் ெசலுத்த

ேவண்டும். ஒரு ஊைர அைடவதற்கு முயற்ச ய ன் வாய லாகேவா அல்லது

கட்டணத்த ன் வாய லாகேவா ஒரு வ ைலையக் ெகாடுத்ேத ஆக ேவண்டும்.

இைதத் தவ ர்க்க முடியாது. இந்தப் புற உலக வ த ஆன்மீக உலக ற்கும்

ெசயல்படும். ஆன்மீக ஊர்களான மனத்தூய்ைம, இரக்கம், ஞானம், ந ம்மத

ேபான்ற ஊர்கைள அைடய ந ைனக்க ன்றவன், அந்த ஆன்மீக ேசரிடத்ைத

அைடய அவன் பயணத்த ற்கான முயற்ச களில் ஈடுபடேவண்டும். அந்த

அழகான ஊர்களுக்கு அவைனத் த டீெரன்று ெகாண்டு ேசர்க்க முடியாது.

அங்குச் ெசல்ல ேவண்டிய ேநர் வழிைய, கண்டற ந்து முயற்ச ய ல் ஈடுபட்டு

பயண இறுத ய ல் அவன் இலக்ைக அைடவான்.

கண்களுக்குப் புலப்படாத உள்ளத்த ன் உலக ல் ெசயல்படும்

எத்தைனேயா வ த களில் ச ல இங்ேக உதாரணமாக வ ளக்கப்பட்டன.

ஆனால் இந்த எல்லா வ த களும் அந்தப் ெபருவ த ய ன் ெவவ்ேவறு

ெவளிப்பாடுகேள. இந்த வ த கைளப் புரிந்து, அதற்குப் பணிந்து அதன்

கட்டைளகைளச் ெசயல்படுத்த ேவண்டும். அப்ேபாது தான் மனிதனாகத்
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தைல ந மிர்ந்து ஆன்மீக பக்குவத்ைதப் ேபரருைள ெபற முடியும். புற

உலக ல் ெசயல்படும் வ த கள் எந்த மாறுபாடும் துளியுமின்ற அேத வ த

துல்லியத்ேதாடு அக உலக லும் ெசயல்படுக ன்றன. உள்ளத்த லிருக்கும்

உண்ைமய ன் ந ழல் ப ம்பங்கேள புற உலக ல் ெவளிப்படும் வடிவங்களும்

வைககளும். அது ேபால ஆன்மீக வ த ய ன் ந ழல் ப ம்பேம புற உலக வ த கள்.

மனித வாழ்வு குற த்த உலக வ த களின் எளிய ெசயல்பாடுகைள மக்கள்

எந்தக்ேகள்வ யும்ேகட்காமல்ஏற்றுக்ெகாண்டுஅதுெதளிவாகச்ச க்கலின்ற

இருப்பதால் அைதக் கைடப்ப டிக்க ன்றனர். அக உலக லும் துல்லியமாக

இந்த வ த கள் ெசயல்படும் என்று மனிதன் உணர்ந்து கைடப்ப டிக்கும் ேபாது,

மனிதன் அவன் உறுத யாக ந ற்பதற்குரிய அற வ னால் கட்டப்பட்டுள்ள

இடத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுத்து வ ட்டான். அவனது துன்பங்கள் ஒரு முடிவுக்கு

வரப்ேபாக ன்றது. இனி அவனுக்கு எந்தக் குழப்பங்களும் ேநரப் ேபாவது

இல்ைல.

வாழ்வுஎன்பதுஎைதயும்சாராதநடுந ைலைமயும்எதற்கும்அடிபணியாத,

வைளந்துக் ெகாடுக்காத ந யாமும் ேநர்ைமயும் ெகாண்டது. அது மிக

எளிதாகேவ ெசயல்படும். ஆனால் அைத ெவல்ல முடியாது. நீத என்றும்

ஆளும். அந்த நீத ய ன் இதயம் அன்பு. நீத மற்றும் அன்பு ஆக யவற்ைற

ப ன்னுக்கு இழுக்கும் சக்த கேள பாகுபாடுகள் மற்றும் ெபாய்ைமயாகும்

ப ரபஞ்சத்த ற்கு எந்தப் பாகுபாடும் க ைடயாது. அது தைலயாய நீத வழங்கக்

கூடியது. ஒவ்ெவாரு மனிதனுக்கும் அவனுக்கு உரியைத அவன் ஈட்டியைதக்

ெகாடுத்து வ டும். எல்லாம் அந்த ெபருநீத , ந யாயத்த ற்குக் கட்டுப்பட்டுத்

தான் நடக்க ன்றன. எனேவ மனிதன் சரியான வழிையக் கண்டு, அத ல்

ெசன்று கலங்காமல், மக ழ்ச்ச அைடய அவனுக்கு நம்ப க்ைக இருக்க றது.

இந்த வ த ய ன் மூலமாகச் ெசயல்படும் – ேதால்வ ேய அற யாத நன்ைமைய

– உலகம் இேயசுவ ன் தந்ைத என்றும், கடவுள் என்றும் கூறுக றது. எந்தத்

தீங்கும் ஒரு நல் மனிதனுக்கு அவன் வாழ்வ லும் சாவ லும் ஏற்படாது. இேயசு

தனது வ த ய ல் புைதந்துக் க டந்த நன்ைமைய உணர்ந்தார். தன்ைனச்

ச லுைவய ல் அைறவதற்குக் காரணமான எல்ேலாைரயும் பழி கூறாமல்

வ டுவ த்தார். “எந்த மனிதனும் என் உய ைரப் பற க்கவ ல்ைல. நாேன அைத

அர்ப்பணிக்க ேறன்” என்றார். அவர் தன் முடிைவத் தாேன வரவைழத்துக்
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ெகாண்டார்.

எவன் தன் வாழ்ைவ எளிைமப்படுத்த க் ெகாள்க றாேனா, மனைத

தூய்ைமப்படுத்த க் ெகாள்க றாேனா, அவன் தன் இருப்ப ற்கான அழகான

எளியகாரணத்ைதஉணர்வான். எல்லாவற்ைறயும்ெசயல்படுத்தும்வ த ைய

உணர்வான். தன்எண்ணங்களும், ெசயல்களும்தன்மீதும்உலகத்த ன்மீதும்

ஏற்படுத்தும் வ ைளவுகைள அற வான். மனத ல் வ ழுந்த எண்ண வ ைத

முைளத்ெதழுவதால் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கைள அற வான். ேபரருளின்

துைணேயாடு உத த்து, மலர்ந்து, முழுைமயைடயும் எண்ணங்கைளயும்

ெசயல்கைளயும்மட்டுேமஅவன்எண்ணிெசயல்படுவான். அற யாமல்ெசய்த

ெசயல்களுக்கான வ ைளைவ அவன் அடிபணிந்து ஏற்றுக்ெகாள்வான்.

பழிைய யார் மீதும் சுமத்த முைறய டாமல், அச்சப்படாமல் , ேகள்வ

எழுப்பாமல் அந்த நன்ைமயான ந யத ய ன் ெசயல்பாட்டில் எந்தத் தவறும்

இருக்க முடியாது என்ற ேபரருளான அற ேவாடு கட்டுப்பட்டு ந ம்மத யாக

இருப்பான்.

நம் வாழ்வு என்னும் ெமல்லிய துணிைய நாேம ெநய்க ேறாம்.

வ ரும்ப ய வண்ணங்கைளத் ெதளிக்க ேறாம்.

வ த என்னும் ந லத்த ல் வ ைதத்தைதேய அறுவைட ெசய்க ேறாம்.

வ ைதத்தைதேய அறுவைட ெசய்க ேறாம் என்றால்

அதற்கான ெபாறுப்புகளும், ெசயல்பாடுகளும் நம்முைடயேத என்றால்,

ேவதைன அளிக்கும் வ த ய ன் ேநாக்கம் அன்பு மட்டுேம.

காயங்கள் புண் ஆறுவதற்ேக ஏற்படுக ன்றன.
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14. மகிழ்ச்சியான முடிவுகள்

நீத ைய ந ைலநாட்ட இயற்ைக ந யத எப்படியும் ெசன்று வ டும்.

அைத எவரும் தடுத்துத் த ைச த ருப்ப முடியாது.

அந்த இயற்ைக ந யத ய ன் இதயம் அன்பு.

அது அளிக்கும் முடிவு ந ம்மத .

அைதக் கைடப்ப டிப்பது இனிைமயான அனுபவம்.

அதன் கட்டைளையச் ெசயல்படுத்துங்கள்.

..ைலட் ஆஃப் ஏச யா

(ஆச ய ேஜாத – எட்வ ன் ஆா்னல்ட்)

உங்கள் பணி முடியும் ேபாது மக ழ்ச்ச ெகாள்ளுங்கள்

தவறுகள் தம் வலிைமய ழந்து சரியானவற்ற டம்
சரனைடக ன்றன.

வழிப்பாட்டு நாளின் ஒளி

ெபருெவளிய ன் ஒளிேயாடு கலந்து வ டும்

..வ ட்டியர்

வாழ்வு பல மக ழ்ச்ச யான முடிவுகைளக் ெகாண்டுள்ளது. காரணம்

அது பல ேமன்ைமயான, தூய்ைமயான, அழகானவற்ைறத் தன்னகத்ேத

ெகாண்டுள்ளது. உலக ல் பல வைகயான பாவங்களும், அற யாைமயும்

இருக்க ன்றன. கண்ணீரும் வலிகளும் ேவதைனகளும் இருக்க ன்றன.

ஆனால் அைத சீரைமக்க அறெநற களும் ெமய்யற வும் இருக்க ன்றது.

புன்னைககளும், ஆறுதல்களும், ேபரின்பங்களும், ேபரானந்தங்களும் கூட

இருக்க ன்றன. எந்தக் களங்கமற்ற எண்ணமும், எந்தத் தன்னலம் கருதாத

ெசயலும் முழு ெவற்ற ையப் ெபற்ேற தீரும் . அவ்வாறு ெபறும் முழு ெவற்ற

மக ழ்ச்ச யான ெகாண்டாட்டமாகும்.
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ஒரு மன மக ழ்ச்ச யான வீடு இனிைமயான முடிவாகும். ஒரு

ெவற்ற கரமான வாழ்வு மக ழ்ச்ச யான முடிவாகும். நம்ப க்ைகயுடன்

முழுைமயாக ந ைறேவற்றப்பட்ட பணி ஒரு மக ழ்ச்ச யான முடிவாகும்.

அன்பான நண்பர்களால் சூழப்பட்டு இருப்பது ஒரு மக ழ்ச்ச யான முடிவாகும்.

ஒரு சண்ைட சச்சரைவக் ைகவ டுவது, மனத ல் குடிக்ெகாண்டிருந்த

ெவறுப்ைபத் துைடத்து எற வது, ெகாடிய வார்த்ைதகளுக்கு வருந்துவதும்

மன்னிக்கப்படுவதும், ப ரிந்த நண்பர்கள் மீண்டும் இைணவது ேபான்றைவ

எல்லாம் மக ழ்ச்ச யான முடிவுகளாகும். ெநடுநாள் கனவு நீண்ட வ டா

முயற்ச யால் நனவாவது, கண்ணீர் புன்னைகயாக மாறுவது, பாவம் என்னும்

துன்ப இரவு வ டிந்து இன்பம் ஒளி ச ந்தும் புத ய நாளில் வ ழித்து எழுவது.,

மிக்கத் ேதடுலுக்குப் ப ன் கண்டு உணர்ந்த உயர் ெநற கைள வாழ்வ ல் ப ன்

பற்றுவது – இைவ எல்லாம் ேபரருளின் ெகாைடயாகும்.

இங்ேக இதுவைர சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ள நல்வழிப் பாைதகளில் பயணம்

ெசய்பவன் மற்றுெமாரு நல்வழிப் பாைதயான மக ழ்ச்ச யான முடிவு என்னும்

நல்வழிப் பாைதைய அவன் ேதடாமேல வந்து அைடவான். அவன் முழு

வாழ்வ லும் மக ழ்ச்ச யான முடிவுகள் ந ைறந்து காணப்படும். எவன்

சரியானவற்ைற ஆரம்ப த்துத் ெதாடர்க றாேனா அவன் ெவற்ற கைள

ஆைசப்படத் ேதைவய ல்ைல. அவன் ைககளுக்கு அருக ேலேய அைவ

தவழ்க ன்றன. அைவ ஒன்றன் ப ன் ஒன்றாக வ ைளவுகளாகத்

ெதாடர்க ன்றன. அது வாழ்வ ன் ந ச்சய உண்ைம.

புற உலக ற்கு மட்டுேம ெபாருந்தக்கூடிய பல மக ழ்ச்ச யான முடிவுகள்

இருக்க ன்றன. அைவ ந ைல இல்லாமல் மைறந்து வ டக் கூடியைவ.

உள் மன உலக ற்கு அல்லது ஆன்மீக உலக ற்குப் ெபாருந்த கூடிய

மக ழ்ச்ச யான முடிவுகள் இருக்க ன்றன. இைவ ந ைலயானைவ, என்றும்

மைறயாது. சுற்றம் சூழ இருப்பதும், வசத களும் ெகாண்டாட்டங்களும்

இனிைமயானைவேய, ஆனால் அைவ வ ைரவ ல் மாற வ டும். அழிந்துவ டும்.

இவற்ைற வ ட இன்னும் இனிைமயானது மனமாசற்று இருப்பதும், ஞானமும்,

ெமய்யற வும். இைவ என்றும் மாறாது, அழியாது.மனிதன் இந்த உலக ல்

எங்குச் ெசன்றாலும் அவன் தன் உலக உைடைமகைள எடுத்துச் ெசல்லலாம்.
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ஆனால் வ ைரவ ேலேய அவன் அவற்ைற இழக்கேவண்டி வரும். அவன்

அவற்ைற மட்டுேம நம்ப தன் எல்லா மக ழ்ச்ச ையயும், அவற்ற ல் இருந்ேத

ெபறுக றான் என்றால் அவன் ஆன்மீக உள்மன உலக ல் ஒரு ெவற்ற டம்

ஏற்பட்டு அவன் தவ ப்பான். ஆனால் ஆன்மீக உலக ன் உைடைமகைளப்

ெபற்றவனது மக ழ்ச்ச ய ன் ஊற்றுக்கண் என்றும் வற்றாது. அவன்

அவற்ைற இழக்க ேவண்டி வராது. அவன் ப ரபஞ்சத்த ல் எங்குச் ெசன்றாலும்

அவற்ைற அவன் கூடேவ ெகாண்டு ெசல்வான். அவனது ஆன்மீக முடிவு முழு

மக ழ்ச்ச யானதாக இருக்கும்.

வாழ்வ ல் தான் என்ற அகம்பாவ எண்ணத்ைத ஒழித்தவன் என்றும்

ந ைலயான மக ழ்ச்ச ய ல் இருக்க றான். அவன் இந்த வாழ்வ ேலேய

சுவர்கத்த ற்குள் நுைழந்து வ ட்டான். புத்தர் வ ளக்க ய ந ர்வான ந ைலைய

அைடந்துவ ட்டான். வ ண்ணுலைக, புத ய ெயருசலத்ைத, ஜூப டரின்

ஒலிம்பஸ் – ஐ இப்ேபாது இந்த வாழ்வ ேலேய பார்த்து வ ட்டான். இைவ

எல்லாம் கால சக்கரத்த ல் மாற க் ெகாண்டிருக்கும் ெபயர்கள் தான். ெவறும்

வாய் வார்த்ைதகள் தான் என்று அற க றான். எல்லா உய ர்களும் ஒன்று

தான், வாழ்வு அைனத்தும் ஒன்று தான் என்ற ேபருண்ைமைய உணர்க றான்.

எல்ைலயற்ற தன்ைமையத் தழுவ ஓய்வ ல் இருக்க றான்.

தன் உள்ளத்த லிருந்து இச்ைசகைளயும், காழ்ப்புணர்வுகைளயும்,

இருண்ட ஆைசகைளயும் நீக்க யவனின் ேபரானந்தம் ேபராழமானது.

அவன் ஓய்வு ேபரின்பமானது. கசப்புணர்வ ன், சுயநலத்த ன் எந்தச்

சுவடும் இல்லாமல் அவற்ற ன் ந ழல் கூடெநருங்க முடியாமல் வாழ்பவன்

எல்ைலயற்ற இரக்கத்ேதாடும் அன்ேபாடும் உலைக ேநாக்க தன் இதயத்த ல்

சுவாச க்கும் ேபரருள் எண்ணம் :

“ந ம்மத எல்லா உய ர்கைளயும் தழுவட்டும்”,

எைதயும் ஒதுக்காமல், எந்தப் பாகுபாடும் ெகாள்ளாமல் இந்தப் ேபரருள்

எண்ணத்ைதச் ெசலுத்துபவன் அைடந்துள்ள மக ழ்ச்ச யான முடிைவ என்றும்

பற க்க முடியாது. அது தான் வாழ்வ ன் முழுைம, ந ம்மத ய ன் முழுைம,

ேபரருளின் ெபாழியும் தன்ைம.
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FREETAMILEBOOKS.COM

மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க உதவும் கருவ கள்:

மின்புத்தகங்கைளப் படிப்பதற்ெகன்ேற ைகய ேலேய ைவத்துக்

ெகாள்ளக்கூடிய பல கருவ கள் தற்ேபாது சந்ைதய ல் வந்துவ ட்டன. Kin-

dle, Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்ற ல் ெபரும்பங்கு வக க்க ன்றன.

இத்தைகய கருவ களின் மத ப்பு தற்ேபாது 4000 முதல் 6000 ரூபாய் வைர

குைறந்துள்ளன. எனேவ ெபரும்பான்ைமயான மக்கள் தற்ேபாது இதைன

வாங்க வருக ன்றனர்.

ஆங்க லத்த லுள்ள மின்புத்தகங்கள்:

ஆங்க லத்த ல் லட்சக்கணக்கான மின்புத்தகங்கள் தற்ேபாது க ைடக்கப்

ெபறுக ன்றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபான்ற வடிவங்களில்

இருப்பதால், அவற்ைற ேமற்கூற ய கருவ கைளக் ெகாண்டு நாம்

படித்துவ டலாம்.

தமிழிலுள்ள மின்புத்தகங்கள்:

தமிழில் சமீபத்த ய புத்தகங்கெளல்லாம் நமக்கு மின்புத்தகங்களாக

க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல. ProjectMadurai.com எனும் குழு தமிழில்

மின்புத்தகங்கைள ெவளிய டுவதற்கான ஒர் உன்னத ேசைவய ல்

ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு இதுவைர வழங்க யுள்ள தமிழ் மின்புத்தகங்கள்

அைனத்தும் PublicDomain-ல் உள்ளன. ஆனால் இைவ மிகவும் பைழய

புத்தகங்கள்.

சமீபத்த ய புத்தகங்கள் ஏதும் இங்கு க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.

சமீபத்த ய புத்தகங்கைள தமிழில் ெபறுவது எப்படி?

அேமசான் க ண்டில் கருவ ய ல் தமிழ் ஆதரவு தந்த ப றகு, தமிழ்

மின்னூல்கள் அங்ேக வ ற்பைனக்குக் க ைடக்க ன்றன. ஆனால் அவற்ைற

நாம் பத வ றக்க இயலாது. ேவறு யாருக்கும் பக ர இயலாது.
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சமீபகாலமாக பல்ேவறு எழுத்தாளர்களும், பத வர்களும், சமீபத்த ய

ந கழ்வுகைளப் பற்ற ய வ வரங்கைளத் தமிழில் எழுதத் ெதாடங்க யுள்ளனர்.

அைவ இலக்க யம், வ ைளயாட்டு, கலாச்சாரம், உணவு, ச னிமா, அரச யல்,

புைகப்படக்கைல, வணிகம்மற்றும்தகவல்ெதாழில்நுட்பம்ேபான்றபல்ேவறு

தைலப்புகளின் கீழ் அைமக ன்றன.

நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்து தமிழ் மின்புத்தகங்கைள

உருவாக்க உள்ேளாம்.

அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள் Creative Commons எனும்

உரிமத்த ன் கீழ் ெவளிய டப்படும். இவ்வாறு ெவளிய டுவதன் மூலம் அந்தப்

புத்தகத்ைத எழுத ய மூல ஆச ரியருக்கான உரிைமகள் சட்டரீத யாகப்

பாதுகாக்கப்படுக ன்றன. அேத ேநரத்த ல் அந்த மின்புத்தகங்கைள யார்

ேவண்டுமானாலும், யாருக்கு ேவண்டுமானாலும், இலவசமாக வழங்கலாம்.

எனேவ தமிழ் படிக்கும் வாசகர்கள் ஆய ரக்கணக்க ல் சமீபத்த ய தமிழ்

மின்புத்தகங்கைள இலவசமாகேவ ெபற்றுக் ெகாள்ள முடியும்.

தமிழிலிருக்கும் எந்த வைலப்பத வ லிருந்து ேவண்டுமானாலும்

பத வுகைள எடுக்கலாமா?

கூடாது.

ஒவ்ெவாரு வைலப்பத வும் அதற்ெகன்ேற ஒருச ல அனுமத கைளப்

ெபற்ற ருக்கும். ஒரு வைலப்பத வ ன் ஆச ரியர் அவரது பத ப்புகைள “யார்

ேவண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம்” என்று குற ப்ப ட்டிருந்தால் மட்டுேம

அதைன நாம் பயன்படுத்த முடியும்.

அதாவது “Creative Commons” எனும் உரிமத்த ன் கீழ் வரும் பத ப்புகைள

மட்டுேம நாம் பயன்படுத்த முடியும்.

அப்படி இல்லாமல் “All Rights Reserved” எனும் உரிமத்த ன் கீழ் இருக்கும்

பத ப்புகைள நம்மால் பயன்படுத்த முடியாது.

ேவண்டுமானால் “All Rights Reserved” என்று வ ளங்கும்

வைலப்பத வுகைளக் ெகாண்டிருக்கும் ஆச ரியருக்கு அவரது பத ப்புகைள
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“Creative Commons” உரிமத்த ன் கீழ் ெவளிய டக்ேகாரி நாம் நமது

ேவண்டுேகாைளத் ெதரிவ க்கலாம். ேமலும் அவரது பைடப்புகள் அைனத்தும்

அவருைடய ெபயரின் கீேழ தான் ெவளிய டப்படும் எனும் உறுத ையயும் நாம்

அளிக்க ேவண்டும்.

ெபாதுவாக புதுப்புது பத வுகைள உருவாக்குேவாருக்கு அவர்களது

பத வுகள் ந ைறய வாசகர்கைளச் ெசன்றைடய ேவண்டும் என்ற

எண்ணம் இருக்கும். நாம் அவர்களது பைடப்புகைள எடுத்து இலவச

மின்புத்தகங்களாக வழங்குவதற்கு நமக்கு

அவர்கள் அனுமத யளித்தால், உண்ைமயாகேவ அவர்களது பைடப்புகள்

ெபரும்பான்ைமயான மக்கைளச் ெசன்றைடயும். வாசகர்களுக்கும் ந ைறய

புத்தகங்கள் படிப்பதற்குக் க ைடக்கும்

வாசகர்கள் ஆச ரியர்களின் வைலப்பத வு முகவரிகளில் கூட

அவர்களுைடய பைடப்புகைள ேதடிக் கண்டுப டித்து படிக்கலாம்.

ஆனால் நாங்கள் வாசகர்களின் ச ரமத்ைதக் குைறக்கும் வண்ணம்

ஆச ரியர்களின் ச தற ய வைலப்பத வுகைள ஒன்றாக இைணத்து ஒரு

முழு மின்புத்தகங்களாக உருவாக்கும் ேவைலையச் ெசய்க ேறாம். ேமலும்

அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட புத்தகங்கைள “மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க

உதவும் கருவ கள்”-க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவைமக்கும் ேவைலையயும்

ெசய்க ேறாம்.

FREETAMILEBOOKS.COM

இந்த வைலத்தளத்த ல்தான் ப ன்வரும் வடிவைமப்ப ல் மின்புத்தகங்கள்

காணப்படும்.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இந்த வைலதளத்த லிருந்து யார் ேவண்டுமானாலும் மின்புத்தகங்கைள

இலவசமாகப் பத வ றக்கம்(download) ெசய்து ெகாள்ளலாம்.

அவ்வாறு பத வ றக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட புத்தகங்கைள யாருக்கு

ேவண்டுமானாலும் இலவசமாக வழங்கலாம்.
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இத ல் நீங்கள் பங்களிக்க வ ரும்புக றீர்களா?

நீங்கள் ெசய்யேவண்டியெதல்லாம் தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கும்

வைலப்பத வுகளிலிருந்து பத வுகைள

எடுத்து, அவற்ைற LibreOffice/MS Office ேபான்ற wordprocessor-ல் ேபாட்டு ஓர்

எளிய மின்புத்தகமாக மாற்ற எங்களுக்கு அனுப்பவும்.

அவ்வளவுதான்!

ேமலும் ச ல பங்களிப்புகள் ப ன்வருமாறு:

1. ஒருச ல பத வர்கள்/எழுத்தாளர்களுக்கு அவர்களது பைடப்புகைள

“Creative Commons” உரிமத்த ன்கீழ் ெவளிய டக்ேகாரி மின்னஞ்சல்

அனுப்புதல்

2. தன்னார்வலர்களால் அனுப்பப்பட்ட மின்புத்தகங்களின்

உரிைமகைளயும் தரத்ைதயும் பரிேசாத த்தல்

3. ேசாதைனகள் முடிந்து அனுமத வழங்கப்பட்ட தரமான

மின்புத்தகங்கைள நமது வைலதளத்த ல் பத ேவற்றம் ெசய்தல்

வ ருப்பமுள்ளவர்கள் freetamilebooksteam@gmail.com எனும் முகவரிக்கு

மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.

இந்தத் த ட்டத்த ன் மூலம் பணம் சம்பாத ப்பவர்கள் யார்?

யாருமில்ைல.

இந்த வைலத்தளம் முழுக்க முழுக்க தன்னார்வலர்களால்

ெசயல்படுக ன்ற ஒரு வைலத்தளம் ஆகும். இதன் ஒேர ேநாக்கம்

என்னெவனில் தமிழில் ந ைறய மின்புத்தகங்கைள உருவாக்குவதும்,

அவற்ைற இலவசமாக பயனர்களுக்கு வழங்குவதுேம ஆகும்.

ேமலும் இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள், ebook reader

ஏற்றுக்ெகாள்ளும் வடிவைமப்ப ல் அைமயும்.

இத்த ட்டத்தால் பத ப்புகைள எழுத க்ெகாடுக்கும் ஆச ரியர்/பத வருக்கு

என்ன லாபம்?

www.Kaniyam.com 178 FreeTamilEbooks.com



ஆர். பட்டாப ராமன் பாபாசாேகப் டாக்டர் அம்ேபத்கர்

ஆச ரியர்/பத வர்கள் இத்த ட்டத்த ன் மூலம் எந்தவ தமான ெதாைகயும்

ெபறப்ேபாவத ல்ைல. ஏெனனில், அவர்கள் புத தாக இதற்ெகன்று எந்தஒரு

பத ைவயும் எழுத த்தரப்ேபாவத ல்ைல.

ஏற்கனேவஅவர்கள்எழுத ெவளிய ட்டிருக்கும்பத வுகைளஎடுத்துத்தான்

நாம் மின்புத்தகமாக ெவளிய டப்ேபாக ேறாம்.

அதாவது அவரவர்களின் வைலதளத்த ல் இந்தப் பத வுகள் அைனத்தும்

இலவசமாகேவ க ைடக்கப்ெபற்றாலும், அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத்

ெதாகுத்து ebook reader ேபான்ற கருவ களில் படிக்கும் வ தத்த ல் மாற்ற த்

தரும் ேவைலைய இந்தத் த ட்டம் ெசய்க றது.

தற்ேபாது மக்கள் ெபரிய அளவ ல் tablets மற்றும் ebook readers ேபான்ற

கருவ கைள நாடிச் ெசல்வதால் அவர்கைள ெநருங்குவதற்கு இது ஒரு நல்ல

வாய்ப்பாக அைமயும்.

நகல் எடுப்பைத அனுமத க்கும் வைலதளங்கள் ஏேதனும் தமிழில்

உள்ளதா?

உள்ளது.

ப ன்வரும் தமிழில் உள்ள வைலதளங்கள் நகல் எடுப்பத ைன

அனுமத க்க ன்றன.

1. http://www.vinavu.com

2. http://www.badriseshadri.in

3. http://maattru.com

4. http://kaniyam.com

5. http://blog.ravidreams.net

எவ்வாறுஒர்எழுத்தாளரிடம்CREATIVECOMMONSஉரிமத்த ன்கீழ்அவரது

பைடப்புகைள ெவளிய டுமாறு கூறுவது?

இதற்கு ப ன்வருமாறு ஒரு மின்னஞ்சைல அனுப்ப ேவண்டும்.
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<துவக்கம்>

உங்களது வைலத்தளம் அருைம [வைலதளத்த ன் ெபயர்].

தற்ேபாது படிப்பதற்கு உபேயாகப்படும் கருவ களாக Mobiles மற்றும்

பல்ேவறு ைகய ருப்புக் கருவ களின் எண்ணிக்ைக அத கரித்து வந்துள்ளது.

இந்ந ைலய ல் நாங்கள் h t tp : / / w ww . F r e e T am i l E b o o k s . c om எனும்

வைலதளத்த ல், பல்ேவறு தமிழ் மின்புத்தகங்கைள ெவவ்ேவறு துைறகளின்

கீழ் ேசகரிப்பதற்கான ஒரு புத ய த ட்டத்த ல் ஈடுபட்டுள்ேளாம்.

இங்கு ேசகரிக்கப்படும் மின்புத்தகங்கள் பல்ேவறு கணிணிக்

கருவ களான Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android,

iOS ேபான்றவற்ற ல் படிக்கும் வண்ணம் அைமயும். அதாவது இத்தைகய

கருவ கள் support ெசய்யும் odt, pdf, ebub, azw ேபான்ற வடிவைமப்ப ல்

புத்தகங்கள் அைமயும்.

இதற்காக நாங்கள் உங்களது வைலதளத்த லிருந்து பத வுகைள ெபற

வ ரும்புக ேறாம். இதன் மூலம் உங்களது பத வுகள் உலகளவ ல் இருக்கும்

வாசகர்களின் கருவ கைள ேநரடியாகச் ெசன்றைடயும்.

எனேவஉங்களதுவைலதளத்த லிருந்துபத வுகைள ப ரத ெயடுப்பதற்கும்

அவற்ைற மின்புத்தகங்களாக மாற்றுவதற்கும் உங்களது அனுமத ைய

ேவண்டுக ேறாம்.

இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்களில் கண்டிப்பாக ஆச ரியராக

உங்களின் ெபயரும் மற்றும் உங்களது வைலதள முகவரியும் இடம்ெபறும்.

ேமலும் இைவ “Creative Commons” உரிமத்த ன் கீழ் மட்டும்தான்

ெவளிய டப்படும் எனும் உறுத ையயும் அளிக்க ேறாம்.

http://creativecommons.org/licenses/

நீங்கள் எங்கைள ப ன்வரும் முகவரிகளில் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.

e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM

FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
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G plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

நன்ற .

</முடிவு>

ேமற்கூற யவாறு ஒரு மின்னஞ்சைல உங்களுக்குத் ெதரிந்த அைனத்து

எழுத்தாளர்களுக்கும் அனுப்ப அவர்களிடமிருந்து அனுமத ையப் ெபறுங்கள்.

முடிந்தால் அவர்கைளயும் “Creative Commons License”-ஐ அவர்களுைடய

வைலதளத்த ல் பயன்படுத்தச் ெசால்லுங்கள்.

கைடச யாக அவர்கள் உங்களுக்கு அனுமத அளித்து அனுப்ப ய ருக்கும்

மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM எனும் முகவரிக்கு

அனுப்ப ைவயுங்கள்.

ஓர் எழுத்தாளர் உங்களது உங்களது ேவண்டுேகாைள மறுக்கும்

பட்சத்த ல் என்ன ெசய்வது?

அவர்கைளயும் அவர்களது பைடப்புகைளயும் அப்படிேய வ ட்டுவ ட

ேவண்டும்.

ஒருச லருக்கு அவர்களுைடய ெசாந்த முயற்ச ய ல் மின்புத்தகம்

தயாரிக்கும் எண்ணம்கூட இருக்கும். ஆகேவ அவர்கைள நாம் மீண்டும்

மீண்டும் ெதாந்தரவு ெசய்யக் கூடாது.

அவர்கைள அப்படிேய வ ட்டுவ ட்டு அடுத்தடுத்த எழுத்தாளர்கைள

ேநாக்க நமது முயற்ச ையத் ெதாடர ேவண்டும்.

மின்புத்தகங்கள் எவ்வாறு அைமய ேவண்டும்?

ஒவ்ெவாருவரது வைலத்தளத்த லும் குைறந்தபட்சம் நூற்றுக்கணக்க ல்

பத வுகள் காணப்படும். அைவ வைகப்படுத்தப்பட்ேடா அல்லது

வைகப்படுத்தப் படாமேலா இருக்கும்.
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நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத் த ரட்டி ஒரு

ெபாதுவான தைலப்ப ன்கீழ் வைகப்படுத்த மின்புத்தகங்களாகத்

தயாரிக்கலாம். அவ்வாறு வைகப்படுத்தப்படும் மின்புத்தகங்கைள பகுத -

I பகுத -II என்றும் கூட தனித்தனிேய ப ரித்துக் ெகாடுக்கலாம்.

தவ ர்க்க ேவண்டியைவகள் யாைவ?

இனம், பாலியல் மற்றும் வன்முைற ேபான்றவற்ைறத் தூண்டும்

வைகயான பத வுகள் தவ ர்க்கப்பட ேவண்டும்.

எங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்வது எப்படி?

நீங்கள் ப ன்வரும் முகவரிகளில் எங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.

� EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM

� Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks

� Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

இத்த ட்டத்த ல் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் யார்?

குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/

SUPPORTED BY

கணியம் அறக்கட்டைள- http://kaniyam.com/foundation
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கணியம் அறக்கட்டைள

ெதாைல ேநாக்கு – Vision

தமிழ் ெமாழி மற்றும் இனக்குழுக்கள் சார்ந்த ெமய்ந கர்வளங்கள்,

கருவ கள் மற்றும் அற வுத்ெதாகுத கள், அைனவருக்கும் கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல் க ைடக்கும் சூழல்

பணி இலக்கு – Mission

அற வ யல் மற்றும் சமூகப் ெபாருளாதார வளர்ச்ச க்கு ஒப்ப, தமிழ்

ெமாழிய ன் பயன்பாடு வளர்வைத உறுத ப்படுத்துவதும், அைனத்து அற வுத்

ெதாகுத களும், வளங்களும் கட்டற்ற அணுக்கத்த ல் அைனவருக்கும்

க ைடக்கச்ெசய்தலும்.

தற்ேபாைதய ெசயல்கள்

� கணியம் மின்னிதழ் – http://kaniyam.com/

� க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமய ல் இலவச தமிழ் மின்னூல்கள் – http://Fr

eeTamilEbooks.com

கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்
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� உைர ஒலி மாற்ற – Text to Speech

� எழுத்துணரி – Optical Character Recognition

� வ க்க மூலத்துக்கான எழுத்துணரி

� மின்னூல்கள் க ண்டில் கருவ க்கு அனுப்புதல் – Send2Kindle

� வ க்க ப்பீடியாவ ற்கான ச று கருவ கள்

� மின்னூல்கள் உருவாக்கும் கருவ

� உைர ஒலி மாற்ற – இைணய ெசயலி

� சங்க இலக்க யம் – ஆன்டிராய்டு ெசயலி

� FreeTamilEbooks – ஆன்டிராய்டு ெசயலி

� FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ் ெசயலி

� WikisourceEbooksReportஇந்திய ெமாழிகளுக்ககான வ க்க மூலம்

மின்னூல்கள் பத வ றக்கப் பட்டியல்

� FreeTamilEbooks.com – Download counter மின்னூல்கள் பத வ றக்கப்

பட்டியல்

அடுத்த த ட்டங்கள்/ெமன்ெபாருட்கள்

� வ க்க மூலத்த ல் உள்ள மின்னூல்கைள பகுத ேநர/முழு ேநரப்

பணியாளர்கள் மூலம் வ ைரந்து ப ைழ த ருத்துதல்

� முழு ேநர ந ரலைர பணியமர்த்த பல்ேவறு கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்

உருவாக்குதல்

� தமிழ் NLP க்கான பய ற்ச ப் பட்டைறகள் நடத்துதல்

� கணியம் வாசகர் வட்டம் உருவாக்குதல்
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� கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள், க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமய ல்

வளங்கைள உருவாக்குபவர்கைளக் கண்டற ந்து ஊக்குவ த்தல்

� கணியம் இதழில் அத க பங்களிப்பாளர்கைள உருவாக்குதல், பய ற்ச

அளித்தல்

� மின்னூலாக்கத்துக்கு ஒரு இைணயதள ெசயலி

� எழுத்துணரிக்கு ஒரு இைணயதள ெசயலி

� தமிழ் ஒலிேயாைடகள் உருவாக்க ெவளிய டுதல்

� h t tp : / /OpenS t r ee tMap . o r g ல் உள்ள இடம், ெதரு, ஊர் ெபயர்கைள

தமிழாக்கம் ெசய்தல்

� தமிழ்நாடு முழுவைதயும் http://OpenStreetMap.org ல் வைரதல்

� குழந்ைதக் கைதகைள ஒலி வடிவ ல் வழங்குதல்

� http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒழுங்குபடுத்த API க்கு ேதாதாக மாற்றுதல்

� http://Ta.wiktionary.org க்காக ஒலிப்பத வு ெசய்யும் ெசயலி உருவாக்குதல்

� தமிழ் எழுத்துப் ப ைழத்த ருத்த உருவாக்குதல்

� தமிழ் ேவர்ச்ெசால் காணும் கருவ உருவாக்குதல்

� எல்லா http://FreeTamilEbooks.com மின்னூல்கைளயும் Google Play Books,

GoodReads.com ல் ஏற்றுதல்

� தமிழ் தட்டச்சு கற்க இைணய ெசயலி உருவாக்குதல்

� தமிழ் எழுதவும் படிக்கவும் கற்ற இைணய ெசயலி உருவாக்குதல் (

aamozish.com/Course_preface ேபால)

ேமற்கண்ட த ட்டங்கள், ெமன்ெபாருட்கைள உருவாக்க ெசயல்படுத்த

உங்கள்அைனவரின்ஆதரவும்ேதைவ. உங்களால்எவ்வாேறனும்பங்களிக்க

இயலும் எனில் உங்கள் வ வரங்கைள kaniyamfoundat ion@gmai l .com க்கு

மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.
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ெவளிப்பைடத்தன்ைம

கணியம் அறக்கட்டைளய ன் ெசயல்கள், த ட்டங்கள்,

ெமன்ெபாருட்கள் யாவும் அைனவருக்கும் ெபாதுவானதாகவும்,

100% ெவளிப்பைடத்தன்ைமயுடனும் இருக்கும்.இந்த இைணப்ப ல்

ெசயல்கைளயும், இந்த இைணப்ப ல் மாத அற க்ைக, வரவு ெசலவு

வ வரங்களுடனும் காணலாம்.

கணியம் அறக்கட்டைளய ல் உருவாக்கப்படும் ெமன்ெபாருட்கள் யாவும்

கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்களாக மூல ந ரலுடன், GNU GPL, Apache, BSD, MIT,

Mozillaஆக யஉரிைமகளில்ஒன்றாகெவளிய டப்படும். உருவாக்கப்படும்ப ற

வளங்கள், புைகப்படங்கள், ஒலிக்ேகாப்புகள், காெணாளிகள், மின்னூல்கள்,

கட்டுைரகள் யாவும் யாவரும் பக ரும், பயன்படுத்தும் வைகய ல் க ரிேயட்டிவ்

காமன்சு உரிைமய ல் இருக்கும்.
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நன்ெகாைட

உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமிழுக்கான கட்டற்ற வளங்கைள உருவாக்கும்

ெசயல்கைள ச றந்த வைகய ல் வ ைரந்து ெசய்ய ஊக்குவ க்கும்.

ப ன்வரும்வங்க க்கணக்க ல்உங்கள்நன்ெகாைடகைளஅனுப்ப ,உடேன

வ வரங்கைள kaniyamfoundation@gmail.com க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.

Kaniyam Foundation

Account Number : 606 1010 100 502 79

Union Bank Of India

West Tambaram, Chennai

IFSC – UBIN0560618

Account Type : Current Account

UPI ெசயலிகளுக்கான QR Code
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குற ப்பு: ச ல UPI ெசயலிகளில் இந்த QR Code ேவைல ெசய்யாமல்

ேபாகலாம். அச்சமயம் ேமேல உள்ள வங்க க் கணக்கு எண், IFSC code ஐ

பயன்படுத்தவும்.

Note: Sometimes UPI does not work properly, in that case kindly use Account number

and IFSC code for internet banking.
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